
www.ramakrishnavivekananda.info 
 

uপkমিণকা 
 

ঠাকুর ীরামকৃে র সংিkp চিরতামৃত 
 

[ ীরামকৃে র জn -- িপতা kুিদরাম o মাতা চndমিণ -- পাঠশালা -- ৺রঘুবীর েসবা -- সাধুস  o পুরাণ বণ -- 
adুত েজয্ািতঃদশর্ন -- কিলকাতায় আগমন o দিkেণ র কালীবািড়েত adুত ‘ঈ রীয়’ rপদশর্ন -- ঠাকুর unাদবৎ 
-- কালীবািড়েত সাধুস  -- েতাতাপুরী o ঠাকুেরর েবদাn বণ -- তেntাk o পুরােণাk সাধন -- ঠাকুেরর 
জগnাতার সিহত কথাবাতর্া -- তীথর্দশর্ন -- ঠাকুেরর anর  -- ঠাকুর o ভkগণ -- ঠাকুর o bাhসমাজ -- িহnু, 

ী ান, মুসলমান iতয্ািদ সবর্ধমর্-সমnয় -- ঠাকুেরর stীেলাক ভk -- ভk-পিরবার। ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  hগলী েজলার anঃপাতী কামারপুকুর gােম eক সd bাhেণর ঘের ফাlgেনর kা 
িdতীয়ােত জngহণ কেরন। কামারপুকুর gাম জাহানাবাদ (আরামবাগ) হiেত চার েkাশ পি েম, আর বধর্মান 
হiেত 12।13 েkাশ দিkেণ। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র জnিদন সmেn মতেভদ আেছ: 
 
        aিmকা আচােযর্র েকা ী। ei েকা ী ঠাকুেরর aসুেখর সময় pstত করা হয়, 3রা কািতর্ক 1286, iংেরজী 
1879। uহােত জnিদন েলখা আেছ 1756 শক, 10i ফাlgন, বুধবার, kা িdতীয়া, পূবর্ভাdপদ নkt। তাঁহার 
গণনা 1756।10।9।59।12।  
 
        েktনাথ ভে র 1300 সােল গণনা, 1754।10।9।0।12। ei মেত 1754 শক, 10i ফাlgন, বুধবার, 

kা িdতীয়া, পূবর্ভাdপদ -- সব িমেল। 1239 সাল, 20েশ েফbrয়াির 1833। লেg রিব চnd বুেধর েযাগ।1 
কুmরািশ। বৃহsিত েkর েযাগেহতু, “সmpদােয়র pভু হiেবন।” 
 
        নারায়ণ েজয্ািতর্ভূষেণর নূতন েকা ী (মেঠ pstত)। e-গণনা aনুসাের 1242 সােল, 6i ফাlgন বুধবার; 
1836, 17i েফbrয়াির েভার রািt 4টা ফাlgন kা িdতীয়া, িtgেহর েযাগ, নkt -- সব িমেল। েকবল aিmকা 
আচােযর্র িলিখত 10i ফাlgন হয় না। 1757।10।5।59।28।21। 
 
        ঠাকুর মানব-শরীের 51।52 বৎসর কাল িছেলন। 
 
        ঠাকুেরর িপতা ৺kুিদরাম চে াপাধয্ায় aিত িন াবান o পরম ভk িছেলন। মা ৺চndমিণ েদবী সরলতা o 
দয়ার pিতমূিতর্ িছেলন। পূেবর্ তাঁহােদর েদের নামক gােম বাস িছল। কামারপুকুর হiেত েদড় েkাশ দূের। েসi 
gামs জিমদােরর হiয়া েমাকdমায় kুিদরাম সাkয্ েদন নাi। পের sজন লiয়া কামারপুকুের আিসয়া বাস 
কেরন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র েছেলেবলার নাম গদাধর। পাঠশােল সামানয্ েলখাপড়া িশিখবার পর বািড়েত থািকয়া 
৺রঘুবীেরর িবgহ েসবা কিরেতন। িনেজ ফুল তুিলয়া আিনয়া িনতয্পূজা কিরেতন। পাঠশােল “ ভ রী ধাঁধাঁ 

                                                 
1 লেg রিব চnd বেুধর েযাগ -- ী ীরামকৃ কথামৃত, 15i জুলাi, 1885 d বয্। 
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লাগত”।   
 
        িনেজ গান গািহেত পািরেতন -- aিতশয় সুক । যাtা িনয়া pায় aিধকাংশ গান গািহয়া িদেত পািরেতন। 
বালয্কালাবিধ সদানn। পাড়ায় আবালবৃdিনতা সকেলi তাঁহােক ভালবািসেতন। 
 
        বািড়র পােস লাহােদর বািড়, েসখােন aিতিথশালা -- সবর্দা সাধুেদর যাতায়াত িছল। গদাধর েসখােন 
সাধুেদর স  o তাঁহােদর েসবা কিরেতন। কথেকরা যখন পুরাণ পাঠ কিরেতন, তখন িনিব  মেন সমs িনেতন। 
eirেপ রামায়ণ, মহাভারত, ীমdাগবত-কথা -- সমs hদয় ম কিরেলন। 
 
        eকিদন মাঠ িদয়া বািড়র িনকটবতর্ী gাম আনুেড় যাiেতিছেলন। তখন 11 বৎসর বয়স। ঠাকুর িনজ মুেখ 
বিলয়ােছন, হঠাৎ িতিন adতু েজয্ািতঃ দশর্ন কিরয়া বাহয্শূনয্ হেয়ন। েলােকরা বিলল, মূছর্া -- ঠাকুেরর ভাবসমািধ 
হiয়ািছল। 
 
        ৺kুিদরােমর মৃতুয্র পর ঠাকুর েজয্ াতার সে  কিলকাতায় আিসেলন। তখন তাঁহার বয়স 17/18 হiেব। 
কিলকাতায় িকছুিদন নােথর বাগােন, িকছুিদন ঝামাপুকুের েগািবn চাটুেজয্র বািড়েত থািকয়া, পূজা কিরয়া 
েবড়াiেতন। ei সূেt ঝামাপুকুেরর িমtেদর বািড়েত িকছুিদন পূজা কিরয়ািছেলন। 
 
        রাণী রাসমিণ কিলকাতা হiেত আড়াi েkাশ দূের, দিkেণ ের কালীবািড় sাপন কিরেলন। 1262 সাল 
18i ৈজ , বৃহsিতবার, sানযাtার িদন। (iংেরজী 31েশ েম, 1855 ী াb)2। ঠাকুর ীরামকৃে র েজয্ াতা 
পি ত রামকমুার কালীবািড়েত pথম পূজারী িনযুk হiেলন। ঠাকুরo মােঝ মােঝ কিলকাতা হiেত আিসেতন o 
িকছুিদন পের িনেজ পূজাকােযর্ িনযুk হiেলন। তখন তাঁহার বয়স 21/22 হiেব। মধয্ম াতা রােম রo মােঝ 
মােঝ কালীবািড়র পূজা কিরেতন। তাঁহার di পুt -- ীযুk রামলাল o ীযুk িশবরাম o eক কনয্া ীমতী 
লkী েদবী। 
 
        কেয়কিদন পূজা কিরেত কিরেত ীরামকৃে র মেনর aবsা আর eকরকম হiল। সবর্দাi িবমনা o ঠাকুর 
pিতমার কােছ বিসয়া থািকেতন।3 
                                                 
2      e-সমs রানী রাসমিণর কালীবািড়র িবিk কবালা হiেত লoয়া হiয়ােছ: 
       Deed of Conveyance, Date of purchase of the temple grounds, 6th September, 1847. Date of 
Registration, 27th August, 1861; price of the Dinajpur Zamindari which supports the Temple, 
Rs. 2,26,000. 
3       রানী রাসমিণর বরাd -- 1265 (1858 ীঃ) 
   
 ী ীকালী --                    কাপড় -- 
         ীরামতারক ভ াচাযর্        5৲ রামতাড়ক         3 েজাড়া   4৷৷0 
 ী ীরাধাকাnজী --  রামকৃ          3 েজাড়া   4৷৷0 
         ীরামকৃ  ভ াচাযর্    5৲ রাম চাটুেজয্             ঐ         ঐ 
 পিরচারক --   hদয় মুখুেj             ঐ         ঐ 
         ীhদয় মুেখাপাধয্ায়    3৷৷0 
         (ফুল তুিলেত হiেব)।                     েখারাকী 
              িসdচাuল ৴৷৷0 েসর, ডাল  ৴৵0 েপা, 
           পাতা 2 খান, তামাক 1 ছটাক, কা  ৴2৷৷0 
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        আtীেয়রা ei সময় তাঁহার িববাহ িদেলন -- ভািবেলন, িববাহ হiেল হয়েতা aবsাnর হiেত পাের। 
কামারপুকুর হiেত di েkাশ দূের জয়রামবাটী gামs ৺রামচnd মুেখাপাধয্ােয়র কনয্া ী ীসারদামিণ েদবীর সে  
িববাহ হiল, 1859 ী াb। ঠাকুেরর বয়স 22/23, ী ীমার 6 বৎসর। 
 
        িববােহর পর দিkেণ র কালীমিnের ঠাকুর ীরামকৃ  িফিরয়া আিসবার িকছুিদন পের তাঁহার eেকবাের 
aবsাnর হiল। কালী-িবgহ পূেজা কিরেত কিরেত কী adতু ঈ রীয় rপ দশর্ন কিরেত লািগেলন। আরিত কেরন, 
আরিত আর েশষ হয় না। পূজা কিরেত বেসন, পূজা েশষ হয় না; হয়েতা aপনার মাথায় ফুল িদেত থােকন। 
 
        পূজা আর কিরেত পািরেলন না -- unােদর নয্ায় িবচরণ কিরেত লািগেলন। রানী রাসমিণর জামাতা মথুর 
তাঁহােক মহাপুrষেবােধ েসবা কিরেত লািগেলন o aনয্ bাhণ dারা মা-কালীর পূজার বেnাবs কিরয়া িদেলন। 
ঠাকুেরর ভািগেনয় ীযুk hদয় মুেখাপাধয্ােয়র uপর মথুরবাবুর ei পূজার o ঠাকুর ীরামকৃে র েসবার ভার 
িদেলন। 
 
        ঠাকুর আর পূজাo কিরেলন না, সংসারo কিরেলন না -- িববাহ নামমাt হiল। িনিশিদন মা! মা! কখন 
জড়বৎ -- কা পুtিলকার নয্ায়, কখনo unাদবৎ িবচরণ কেরন। কখনo বালেকর নয্ায় -- কখনo কািমনী-
কা নাসk িবষয়ীেদর েদিখয়া লুকাiেতন। ঈ রীয় েলাক o ঈ রীয় কথা বi আর িকছু ভালবােসন না। সবর্দাi 
মা! মা! 
 
        কালীবািড়েত সদাbত িছল (eখনo আেছ) -- সাধু-সnয্াসীরা সবর্দা আিসেতন। েতাতাপুরী eগার মাস 
থািকয়া ঠাকুরেক েবদাn নাiেলন; eকটু নাiেত নাiেত েতাতা েদিখেলন, ঠাকুেরর িনিবর্কlসমািধ হiয়া 
থােক। সmবতঃ 1866 ী াb। 
 
        bাhণী পূেবর্i (1859) আিসয়ােছন, িতিন তেntাk aেনক সাধন করাiেলন o ঠাকুরেক ীেগৗরা jােন 

ীচিরতামৃতািদ ৈব বgn নাiেলন। েতাতার কােছ ঠাকুর েবদাn বণ কিরেতেছন েদিখয়া, bাhণী তাঁহােক 
সাবধান কিরয়া িদেতন o বিলেতন, “বাবা, েবদাn ন না -- oেত ভাব-ভিk সব কেম যােব।” 
 
        ৈব ব পি ত ৈব বচরণo সবর্দা আিসেতন। িতিনi ঠাকুরেক কলেুটালায় ৈচতনয্সভায় লiয়া যান। ei 
সভােত ঠাকুর ীরামকৃ  ভাবািব  হiয়া ীৈচতনয্েদেবর আসেন িগয়া uপিব  হiয়ািছেলন। ৈব বচরণ 
ৈচতনয্সভার সভাপিত িছেলন। 
 
        ৈব বচরণ মথুরেক বিলয়ািছেলন, e-unাদ সামানয্ নেহ -- েpেমাnাদ। iিন ঈ েরর জনয্ পাগল। bাhণী 
                                                                                                                                                             
       বরাd হiেত েদখা যায় ীরামকৃ  1858 ী: ী ীরাধাকােnর মিnের, o রামতারক (হলধারী) কালীমিnের, পূজা 
কিরেতেছন। hদয় পিরচারক ফুল তুিলেত হয়। [বিলদান হয় বিলয়া হলধারী পের 1859-e ৺রাধাকােnর েসবায় আেসন, তখন 

ীরামকৃ  কালীঘের পূজা কিরেত যান।] 
 
       ei সমেয় প বটীেত তুলসীকানন o পুরাণমেত সাধন, রামাৎ সাধুস , রামলালা েসবা। 1859-e িববাহ। 1860-e 
কালীঘের ছয় মাস পূজা o েpেমাnাদ, পূজাতয্াগ o পের bাhণীর সাহােযয্ েবলতলায় তেntর সাধন। 
 
         -- From Deed of Endowment executed by Rashmoni on 18th February, 1861. 
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o ৈব বচরণ েদিখেলন, ঠাকুেরর মহাভােবর aবsা। ীৈচতনয্েদেবর নয্ায় কখনo anদর্শা (তখন জড়বৎ, 
সমািধs), কখন aধর্বাহয্, কখনo বা বাহয্দশা। 
 
        ঠাকুর ‘মা’ ‘মা’ কিরয়া কাঁিদেতন, মার কােছ uপেদশ লiেতন। বিলেতন, “মা েতার কথা েকবল নব; 
আিম শাsto জািন না, পিnতo জািন না। তুi বুঝািব তেব িব াস করব।” ঠাকুর জািনেতন o বিলেতন, িযিন 
পরbh, aখn সিcদানn, িতিনi মা। 
 
        ঠাকুরেক জগnাতা বিলয়ািছেলন, “তুi আর আিম eক। তুi ভিk িনেয় থাক -- জীেবর ম েলর জনয্। 
ভেkরা সকেল আসেব। েতার তখন েকবল িবষয়ীেদর েদখেত হেব না; aেনক d কামনাশূনয্ ভk আেছ, তারা 
আসেব।” ঠাকুরবািড়েত আরিতর সময় যখন কাঁসরঘnা বািজত, তখন ীরামকৃ  কুিঠেত িগয়া uৈcঃsের 
ডািকেতন, “oের ভেkরা, েতারা েক েকাথায় আিছস, শী  আয়।” 
 
        মাতা চndমিণ েদবীেক ঠাকুর জগjননীর rপাnরjান কিরেতন o েসiভােব পূজা কিরেতন। েজয্ াতা 
রামকুমােরর sগর্লােভর পর মাতা পুtেশােক কাতরা হiয়ািছেলন; িতন-চাির বৎসেরর মেধয্ তাঁহােক কালীবািড়েত 
আনাiয়া িনেজর কােছ রািখয়া িদয়ািছেলন o pতয্হ দশর্ন, পদধূিল gহণ o “মা েকমন আছ” িজjাসা কিরেতন। 
 
        ঠাকুর diবার তীেথর্ গমন কেরন। pথমবার মােক সে  লiয়া যান, সে  ীযুk রাম চাটুেজয্ o মথুরবাবুর 
কেয়কিট পুt। তখন সেব কািশর েরল খুিলয়ােছ। তাঁহার aবsাnেরর 5/6 বৎসেরর মেধয্। তখন aহিনর্শ pায়i 
সমািধs বা ভােব গরগর মােতায়ারা। eবার ৈবদয্নাথ দশর্নাnর ৺কাশীধাম o pয়াগ দশর্ন হiয়ািছল। 1863 

ী াb। 
 
        িdতীয়বার তীথর্গমন iহার 5 বৎসর পের, iংেরজী জানুয়াির, 1868 ী ােb। মথুরবাবু o তাঁহার stী 
জগদmা দাসীর সে । ভািগেনয় hদয় eবার সে  িছেলন। e-যাtায় ৺কাশীধাম, pয়াগ, ীবৃnাবন দশর্ন কেরন। 
কাশীেত মিণকিণর্কায় সমািধs হiয়া িব নােথর গmীর িচnয় rপ দশর্ন কেরন -- মুমূষুর্িদেগর কেণর্ তারকbh নাম 
িদেতেছন। আর েমৗন bতধারী ৈtল  sামীর সিহত আলাপ কেরন। মথুরায় rবঘােট বসুেদেবর েকােল ীকৃ , 

ীবৃnাবেন সnয্া সমেয় িফরিতেগাে  ীকৃ  েধনু লiয়া যমুনা পার হiয়া আিসেতেছন iতয্ািদ লীলা ভাবচেk 
দশর্ন কিরয়ািছেলন, িনধুবেন রাধােpেম িবেভারা গ ামাতার সিহত আলাপ কিরয়া বড়i আনিnত হiয়ািছেলন। 
 
        ীযুk েকশব েসন যখন েবলঘেরর বাগােন ভkসে  ঈ েরর ধয্ান িচnা কেরন, তখন ঠাকুর ীরামকৃ  
ভািগেনয় hদেয়র সে  তাঁহােক েদিখেত যান; 1875 ী াb। িব নাথ uপাধয্ায়, েনপােলর ‘কােpন’ ei সমেয় 
আিসেত থােকন। িসঁিথর েগাপাল (‘বুেড়া েগাপাল’) o মেহnd কিবরাজ, কৃ নগেরর িকেশারী o মিহমাচরণ ei 
সমেয় ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        ঠাকুেরর anর  ভেkরা iং 1879, 1880 ী াb হiেত ঠাকুেরর কােছ আিসেত থােকন। তাঁহারা যখন 
ঠাকুরেক েদেখন, তখন unাদ aবsা pায় চিলয়া িগয়ােছ। তখন শাn সদানn বালেকর aবsা। িকnt pায় সবর্দা 
সমািধs -- কখন জড়সমািধ -- কখন ভাবসমািধ -- সমািধ ভে র পর ভাবরােজয্ িবচরণ কিরেতেছন। েযন পাঁচ 
বৎসেরর েছেল। সবর্দাi মা! মা! 
 
        রাম o মেনােমাহন 1879 ী ােbর েশষ ভােগ আিসয়া িমিলত হiেলন; েকদার, সুেরnd তার পের 
আিসেলন। চুনী, লাটু, িনতয্েগাপাল, তারকo পের আিসেলন। 1881-র েশষ ভােগ o 1882-র pারm, ei 
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সমেয়র মেধয্ নেরnd, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, িনরন ন, মাsার, েযাগীন আিসয়া পিড়েলন। 1883/84 
ী ােbর মেধয্ িকেশারী, aধর, িনতাi, েছাটেগাপাল, েবলঘেরর তারক, শরৎ, শশী; 1884-র মেধয্ সানয্াল, 

গ াধর, কালী, িগিরশ, েদেবnd, সারদা, কালীপদ, uেপnd, িdজ o হির; 1885-র মেধয্ সুেবাধ, েছাট নেরnd, 
পlু, পূণর্, নারায়ণ, েতজচnd, হিরপদ আিসেলন। eirেপ হরেমাহন, যেj র, হাজরা, kীেরাদ, কৃ নগেরর 
েযাগীন, মণীnd, ভূপিত, akয়, নবেগাপাল, েবলঘেরর েগািবn, আ , িগরীnd, aতুল, dগর্াচরণ, সুেরশ, pাণকৃ , 
নবাiৈচতনয্, হিরpসn, মেহnd (মুেখা), িpয় (মুখুেj), সাধু িpয়নাথ (মnথ), িবেনাদ, তুলসী, হিরশ মুsাফী, 
বসাক, কথকঠাকুর, বািলর শশী (bhচারী), িনতয্েগাপাল (েগাsামী), েকাnগেরর িবিপন, িবহারী, ধীেরন, রাখাল 
(হালদার) kেম আিসয়া পিড়েলন। 
 
        ঈ র িবদয্াসাগর, শশধর পি ত, ডাkার রােজnd, ডাkার সরকার, বি ম (চাটুেজয্), আেমিরকার 
কুk সােহব, ভk uiিলয়ামs , িমিসর সােহব, মাiেকল মধুসূদন, কৃ দাস (পাল), পি ত দীনবnু, পি ত 
শয্ামাপদ, রামনারায়ণ ডাkার, dগর্াচরণ ডাkার, রািধকা েগাsামী, িশিশর (েঘাষ), নবীন (মুnী), নীলকn 
iহারাo দশর্ন কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর সে  ৈtল  sামীর কাশীধােম o গ ামাতার ীবৃnাবেন সাkাৎ হয়। 
গ ামাতা ঠাকুরেক ীমতী রাধাjােন বৃnাবন হiেত ছািড়েত চান নাi। 
 
        anর  ভেkরা আিসবার আেগ কৃ িকেশার, মথুর, শmু মিlক, নারায়ণ শাstী, iঁেদেশর েগৗরী পি ত, 
চnd। aচলানn সবর্দা ঠাকুরেক দশর্ন কিরেতন। বধর্মােনর রাজার সভাপিnত পdেলাচন, আযর্সমােজর দয়ানno 
দশর্ন কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর জnভূিম কামারপুকুর eবং িসoড় শয্ামবাজার iতয্ািদ sােনর aেনক ভেkরা 
তাঁহােক েদিখয়ােছন। 
 
        bাhসমােজর aেনেক ঠাকুেরর কােছ সবর্দা যাiেতন। েকশব, িবজয়, কালী (বসু), pতাপ, িশবনাথ, aমৃত 
ৈtলকয্, কৃ িবহারী, মিণলাল, uেমশ, হীরানn, ভবানী, নnলাল o aনয্ানয্ aেনক bাhভk সবর্দা যাiেতন; 
ঠাকুরo bাhেদর েদিখেত আিসেতন। মথুেরর জীবdশায় ঠাকুর তাঁহার সিহত েদেবndনাথ ঠাকুরেক তাঁহার বাটীেত 
o uপাসনাকােল আিদ bাhসমাজ েদিখেত িগয়ািছেলন। পের েকশেবর bাhমিnর o সাধারণসমাজ -- 
uপাসনাকােল -- েদিখেত িগয়ািছেলন। েকশেবর বািড়েত সবর্দা যাiেতন o bাhভkসে  কত আনn কিরেতন। 
েকশবo সবর্দা, কখন ভkসে , কখন বা eকাকী আিসেতন। 
 
        কালনােত ভগবান দাস বাবাজীর সে  েদখা হiয়ািছল। ঠাকুেরর সমািধ আবsা েদিখয়া বিলয়ািছেলন -- 
আপিন মহাপুrষ, ৈচতনয্েদেবর আসেন বিসবার আপিনi uপযুk। 
 
        ঠাকুর সবর্ধমর্-সমnয়াথর্ ৈব ব, শাk, ৈশব iতয্ািদ ভাব সাধন কিরয়া aপরিদেক আlা মntজপ o 
যী ীে র িচnা কিরয়ািছেলন। েয-ঘের ঠাকুর থািকেতন েসখােন ঠাকুরেদর ছিব o বুdেদেবর মূিতর্ িছল। যী  
জলমg িপতরেক udার কিরেতেছন, e-ছিবo িছল। eখনo েস-ঘের েগেল েদিখেত পাoয়া যায়। আজ oi ঘের 
iংেরজ o আেমিরকান ভেkরা আিসয়া ঠাকুেরর ধয্ান িচnা কেরন, েদখা যায়। 
 
        eকিদন মােক বয্াকুল হiয়া বিলেলন, “মা েতার ী ান ভেkরা েতােক িকrেপ ডােক েদখব, আমায় িনেয় 
চ।” িকছুিদন পের কিলকাতায় িগয়া eক িগজর্ার dারেদেশ দাঁড়াiয়া uপাসনা েদিখয়ািছেলন। ঠাকুর িফিরয়া 
আিসয়া ভkেদর বিলেলন, “আিম খাজা ীর ভেয় িভতের িগয়া বিস নাi -- ভাবলাম, িক জািন যিদ কালীঘের 
েযেত না েদয়।” 
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        ঠাকুেরর aেনক stীেলাক ভk আেছন। েগাপােলর মােক ঠাকুর মা বিলয়ািছেলন o “েগাপােলর মা” বিলয়া 
ডািকেতন। সকল stীেলাকেকi িতিন সাkাৎ ভগবতী েদিখেতন o মা-jােন পূজা কিরেতন। েকবল যত িদন না 
stীেলাকেক সাkাৎ মা-েবাধ হয়, যত িদন না ঈ ের dাভিk হয়, ততিদন stীেলাক সmেn পুrষেদর সাবধান 
থািকেত বিলেতন। eমন িক পরম ভিkমতী হiেলo তাঁহােদর সmেকর্ যাiেত বারণ কিরেতন। মােক িনেজ 
বিলয়ািছেলন, “মা, আমার িভতের যিদ কাম হয়, তাহেল িকnt মা গলায় ছুির িদব।” 
 
        ঠাকুেরর ভেkরা aসংখয্ -- তাঁহারা েকহ pকািশত আেছন, েকহ বা gp আেছন -- সকেলর নাম করা 
aসmব। ী ীরামকৃ  কথামৃেত aেনেকর নাম পাoয়া যাiেব। বালয্কােল aেনেক -- রামকৃ , পতু, তুলসী, 
শািn, শশী, িবিপন, হীরালাল, নেগnd িমt, uেপnd, সুেরnd, সুেরন iতয্ািদ; o েছাট েছাট aেনক েমেয়রা 
ঠাকুরেক েদিখয়ািছেলন। ekেণ তাঁহারাo ঠাকুেরর েসবক। 
 
        লীলা সংবরেণর পর তাঁহার কত ভk হiয়ােছন o হiেতেছন। মাdাজ, ল াdীপ, utর-পি ম, রাজপুতনা, 
কুমাuন, েনপাল, েবাmাi, পা াব, জাপান; আবার আেমিরকা, iংল  -- সবর্sােন ভk-পিরবার ছড়াiয়া পিড়য়ােছ 
o utেরাtর বািড়েতেছ। 
 

(জnা মী 1310) 
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দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

কালীবাড়ী o uদয্ান  
 
[ ীরামকৃ  দিkেণ ের কালীবািড় মেধয্ -- চাঁদিন o dাদশ িশবমিnর -- পাকা uঠান o িব ঘুর -- ী 

ীভবতািরণী মা-কালী -- নাটমিnর -- ভাঁড়ার, েভাগঘর, aিতিথশালা o বিলদােনর sান -- দpরখানা -- ঠাকুর 
ীরামকৃে র ঘর -- নহবত, বকুলতলা o প বটী -- ঝাuতলা, েবলতলা o কুিঠ -- বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, 

সদর ফটক o িখড়িক ফটক -- হাঁসপুকুর, আsাবল, েগাশালা o পুে াদয্ান -- ীরামকৃে র ঘেরর বারাnা -- 
আনnিনেকতন।] 
 
        আজ রিববার। ভkেদর aবসর হiয়ােছ, তাi তাঁহারা দেল দেল ী ীপরমহংসেদবেক দশর্ন কিরেত 
দিkেণ েরর কালীবািড়েত আিসেতেছন। সকেলরi aবািরত dার। িযিন আিসেতেছন, ঠাকুর তাঁহারi সিহত কথা 
কিহেতেছন। সাধু, পরমহংস, িহn ু, ী ান, bhjানী; শাk, ৈব ব; পুrষ, stীেলাক -- সকেলi আিসেতেছন। 
ধনয্ রানী রাসমিণ! েতামারi সুকৃিতবেল ei সুnর েদবালয় pিতি ত হiয়ােছ, আবার ei সচল pিতমা -- ei 
মহাপুrষেক েলােক আিসয়া দশর্ন o পূজা কিরেত পাiেতেছ। 
 

[চাঁদিন o dাদশ িশবমিnর ] 
 
        কালীবািড়িট কিলকাতা হiেত আড়াi েkাশ utের হiেব। িঠক গ ার uপের। েনৗকা হiেত নািময়া 
সুিবsীণর্ েসাপানাবলী িদয়া পূবর্াসয্ হiয়া uিঠয়া কালীবািড়েত pেবশ কিরেত হয়। ei ঘােট পরমহংসেদব sান 
কিরেতন। েসাপােনর পেরi চাঁদিন। েসখােন ঠাকুরবািড়র েচৗিকদােররা থােক। তাহােদর খািটয়া, আমকােঠর 
িসnকু, di-eকটা েলাটা েসi চাঁদিনেত মােঝ মােঝ পিড়য়া আেছ। পাড়ার বাবুরা যখন গ াsান কিরেত আেসন, 
েকহ-েকহ েসi চাঁদিনেত বিসয়া েখাসগl কিরেত কিরেত েতল মােখন। েয-সকল সাধু-ফিকর, ৈব ব-ৈব বী 
aিতিথশালার pসাদ পাiেবন বিলয়া আেসন, তাঁহারাo েকহ-েকহ েভােগর ঘnা পযর্n ei চাঁদিনেত aেপkা 
কেরন। কখন কখন েদখা যায়, ৈগিরকবstধািরণী ৈভরবী িtশূলহেs ei sােন বিসয়া আেছন। িতিনo সময় হেল 
aিতিথশালায় যাiেবন। চাঁদিনিট dাদশ িশবমিnেরর িঠক মধয্বতর্ী। তnেধয্ ছয়িট মিnর চাঁদিনর িঠক utের, আর 
ছয়িট চাঁদিনর িঠক দিkেণ। েনৗকাযাtীরা ei dাদশ মিnর দূর হiেত েদিখয়া বিলয়া থােক, “oi রাসমিণর 
ঠাকুরবািড়”। 
 

[পাকা uঠান o িব ঘুর ] 
 
        চাঁদিন o dাদশ মিnেরর পূবর্বতর্ী i কিনিমর্ত পাকা uঠান। uঠােনর মাঝখােন সাির সাির diিট মিnর। 
utরিদেক রাধাকােnর মিnর। তাহার িঠক দিkেণ মা-কালীর মিnর। ৺রাধাকােnর মিnের ী ীরাধাকৃ -িবgহ 
-- পি মাসয্। িসঁিড় িদয়া মিnের uিঠেত হয়। মিnরতল মমর্র psরাবৃত। মিnেরর সmুখs দালােন ঝাড় টাঙােনা 
আেছ -- eখন বয্বহার নাi, তাi রkবেstর আবরণী dারা রিkত। eকিট dারবান পাহারা িদেতেছ। aপরােh 
পি েমর েরৗেd পােছ ঠাকুেরর ক  হয়, তাi কয্ামিবেসর পদর্ার বেnাবs আেছ। দালােনর সাির সাির িখলােনর 
ফুকর uহােদর dারা আবৃত হয়। দালােনর দিkণ-পূবর্ েকােণ eকিট গ াজেলর জালা। মিnেরর েচৗকােঠর িনকট 
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eকিট পােt ীচরণামৃত। ভেkরা আিসয়া ঠাকুর pণাম কিরয়া oi চরণামৃত লiেবন। মিnরমেধয্ িসংহাসনাrঢ় 
ী ীরাধাকৃ -িবgহ। ীরামকৃ  ei মিnের পূজারীর কােযর্ pথম bতী হন -- 1857-58 ী াb।  

 
[ ী ীভবতািরণী মা-কালী ] 

 
        দিkেণর মিnের সুnর পাষাণময়ী কালী-pিতমা! মার নাম ভবতািরণী। ে তকৃ মমর্রpsরাবৃত মিnরতল 
o েসাপানযুk ucেবদী। েবদীর uপের েরৗপয্ময় সহsদল পd, তাহার uপর িশব, শব হiয়া দিkণিদেক মsক -
- utরিদেক পা কিরয়া পিড়য়া আেছন। িশেবর pিতকৃিত ে তpsরিনিমর্ত। তাঁহার hদেয়াপির বারাণসী-
েচিলপিরিহতা নানাভরণাল ৃতা ei সুnর িtনয়নী শয্ামাকালীর psরময়ী মূতর্ী। ীপাদপেd নূপুর, gজিরপ ম, 
পাঁেজব, চুটিক আর জবা িবlপt। পাঁেজব পি েমর েমেয়রা পের। পরমহংসেদেবর ভারী সাধ, তাi মথুরবাবু 
পরাiয়ােছন। মার হােত েসানার বাuিট, তািবজ iতয্ািদ। agহােত -- বালা, নািরেকল-ফুল, পঁiেচ, বাuিট; 
মধয্হােত -- তাড়, তািবজ o বাজু; তািবেজর ঝাঁপা েদাdলয্মান। গলেদেশ -- িচক, মুkার সাতনর মালা, েসানার 
বিtশ নর, তারাহার o সুবণর্িনিমর্ত মু মালা; মাথায় -- মকুুট; কােন -- কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমেকা, েচৗঁদািন 
o মাছ। নািসকায় -- নৎ, েনালক েদoয়া। িtনয়নীর বাম হsdেয় নৃমু  o aিস, দিkণ হsdেয় বরাভয়। কিটেদেশ 
নরকার-মালা, িনমফল o েকামরপাটা। মিnর মেধয্ utর-পূবর্ েকােণ িবিচt শযয্া -- মা িব াম কেরন। 
েদoয়ােলর eকপাে র্ চামর ঝুিলেতেছ। ভগবান ীরামকৃ  oi চামর লiয়া কতবার মােক বয্জন কিরয়ােছন। 
েবদীর uপর পdাসেন rপার েগলােস জল। তলায় সাির সাির ঘিট, তnেধয্ শয্ামার পান কিরবার জল। পdাসেনর 
uপর পি েম a ধাতুিনিমর্ত িসংহ, পূেবর্ েগািধকা o িtশূল। েবদীর aিgেকােণ িশবা, দিkেণ কােলা psেরর বৃষ 
o ঈশান েকােণ হংস। েবদী uিঠবার েসাপােন েরৗপয্ময় kুd িসংহাসেনাপির নারায়ণিশলা; eকপাে র্ 
পরমহংসেদেবর সnয্াসী হiেত pাp a ধাতুিনিমর্ত রামলালা নামধারী ীরামচেndর িবgহ মূিতর্ o বােণ র িশব। 
আরo aনয্ানয্ েদবতা আেছন। েদবী pিতমা দিkণাসয্। ভবতািরণীর িঠক সmুেখ, aথর্াৎ েবদীর িঠক দিkেণ 
ঘটsাপনা হiয়ােছ। িসn ুররি ত, পূজােn নানাকুসুমিবভূিষত, পু মালােশািভত ম লঘট। েদoয়ােলর eকপাে র্ 
জলপণূর্ তামার ঝাির -- মা মখু ধুiেবন। ঊে র্ মিnের চাঁেদায়া, িবgেহর প ািdেক সুnর বারাণসী বstখ  
লmমান। েবদীর চািরেকােণ েরৗপয্ময় sm। তdপির বhমূলয্ চndাতপ -- uহােত pিতমার েশাভা বধর্ন হiয়ােছ। 
মিnর েদাহারা। দালানিটর কেয়কিট ফুকর সুদৃঢ় কপাট dারা সুরিkত। eকিট কপােটর কােছ েচৗিকদার বিসয়া 
আেছ। মিnেরর dাের প পােt ীচরণামৃত। মিnরশীষর্ নবরt মি ত। িনেচর থােক চািরিট চূড়া, মেধয্র থােক 
চািরিট o সেবর্াপির eকিট। eকিট চূড়া eখন ভািঙয়া রিহয়ােছ। ei মিnের eবং ৺রাধাকােnর ঘের পরমহংসেদব 
পূজা কিরয়ািছেলন। 
 

[নাটমিnর ] 
 
        কালীমিnেরর সmুেখ aথর্াৎ দিkণিদেক সুnর সুিবsতৃ নাটমিnর। নাটমিnেরর uপর ী ীমহােদব eবং 
নnী o ভৃ ী। মার মিnের pেবশ কিরবার পূেবর্ ঠাকুর ীরামকৃ  ৺মহােদবেক হাতেজাড় কিরয়া pণাম কিরেতন -
- েযন তাঁহার আjা লiয়া মিnের pেবশ কিরেতেছন। নাটমিnেরর utর-দিkেণ sািপত di সাির aিত 
ucsm। তdপির ছাদ। smে ণীর পূবর্িদেক o পি মিদেক নাটমিnেরর di পk। পূজার সময়, মেহাৎসবকােল, 
িবেশষতঃ কালীপূজার িদন নাটমিnের যাtা হয়। ei নাটমিnের রাসমিণর জামাতা মথুরবাবু ীরামকেৃ র 
uপেদেশ ধানয্েমr কিরয়ািছেলন। ei নাটমিnেরi সবর্সমেk ঠাকুর ীরামকৃ  ৈভরবীপূজা কিরয়ািছেলন। 
 

[ভাঁড়ার, েভাগঘর, aিতিথশালা, বিলsান ] 
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        চk িমলান uঠােনর পি মপাে র্ dাদশ মিnর, আর িতনপাে র্ eকতলা ঘর। পূবর্পাে র্র ঘরgিলর মেধয্ 
ভাঁড়ার, লুিচঘর, িব ুর েভাগঘর, ৈনেবদয্ঘর, মােয়র েভাগঘর, ঠাকুরেদর রাnাঘর o aিতিথশালা। aিতিথ, সাধু 
যিদ aিতিথশালায় না খান, তাহা হiেল দpরখানায় খাজা ীর কােছ যাiেত হয়। খাজা ী ভা ারীেক hকুম িদেল 
সাধু ভাঁড়ার হiেত িসধা লন। নাটমিnেরর দিkেণ বিলদােনর sান। 
 
        িব ঘুেরর রাnা িনরািমষ। কালীঘেরর েভােগর িভn রnনশালা। রnনশালার সmুেখ দাসীরা বড় বড় বঁিট 
লiয়া মাছ কুিটেতেছ। aমাবসয্ায় eকিট ছাগ বিল হয়। েভাগ di pহর মেধয্ হiয়া যায়। iিতমেধয্ aিতিথশালায় 
eক-eকখানা শালপাতা লiয়া সাির সাির কাঙাল, ৈব ব, সাধু aিতিথ বিসয়া পেড়। bাhণেদর পৃথক sান কিরয়া 
েদoয়া হয়। কমর্চারী bাhণেদর পৃথক sান হয়। খাজা ীর pসাদ তাঁহার ঘের েপৗঁছাiয়া েদoয়া হয়। জানবাজােরর 
বাবুরা আিসেল কুিঠেত থােকন। েসiখােন pসাদ পাঠােনা হয়। 
 

[দpরখানা ] 
 
        uঠােনর দিkেণ সাির সাির ঘরgিলেত দpরখানা o কমর্চারীিদেগর থািকবার sান। eখােন খাজা ী, মুhরী 
সবর্দা থােকন; আর ভা ারী, দাস-দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, bাhণঠাকুর iতয্ািদর o dারবানেদর সবর্দা যাতায়াত। 
েকান েকান ঘর চািব েদoয়া; তnেধয্ ঠাকুরবািড়র আসবাব সতরি , শািময়ানা iতয্ািদ থােক। ei সািরর 
কেয়কটা ঘর পরমহংসেদেবর জেnাৎসব uপলেk ভাঁড়ার ঘর করা হiত। তাহার দিkণিদেকর ভূিমেত 
মহামেহাৎসেবর রাnা হiত। 
 
        uঠােনর utের eকতলা ঘেরর ে ণী। তাহার িঠক মাঝখােন েদuিড়। চাঁদিনর নয্ায় েসখােনo dারবােনরা 
পাহাড়া িদেতেছ। uভয় sােন pেবশ কিরবার পূেবর্ বািহের জুতা রািখয়া যাiেত হiেব। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র ঘর ] 
 
        uঠােনর িঠক utর-পি ম েকােণ aথর্াৎ dাদশ মিnেরর িঠক utের ী ীপরমহংসেদেবর ঘর। ঘেরর িঠক 
পি মিদেক aধর্ম লাকার eকিট বারাnা। েসi বারাnায় ীরামকৃ  পি মাসয্ হiয়া গ া দশর্ন কিরেতন। ei 
বারাnার পেরi পথ। তাহার পি েম পুে াদয্ান, তৎপের েপাsা। তাহার পেরi পূতসিললা সবর্তীথর্ময়ী 
কলকলনািদনী গ া 
 

[নহবত, বকুলতলা o প বটী ] 
 
        পরমহংসেদেবর ঘেরর িঠক utের eকিট চতুে াণ বারাnা, তাহার utের uদয্ানপথ। তাহার utের আবার 
পুে াদয্ান। তাহার পেরi নহবতখানা। নহবেতর িনেচর ঘের তাঁহার sগর্ীয়া পরমারাধয্া বৃdা মাতাঠাকুরানী o পের 

ী ীমা থািকেতন। নহবেতর পেরi বকুলতলা o বকুলতলার ঘাট। eখােন পাড়ার েমেয়রা sান কেরন। ei ঘােট 
পরমহংসেদেবর বৃdা মাতাঠাকুরানীর ৺গ ালাভ হয়। 1877 ী াb। 
 
        বকুলতলার আরo িকছু utের প বটী। ei প বটীর পাদমূেল বিসয়া পরমহংসেদব aেনক সাধনা 
কিরয়ািছেলন, আর iদানীং ভkসে  eখােন সবর্দা পাদচারণ কিরেতন। গভীর রােt েসখােন কখন কখন uিঠয়া 
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যাiেতন। প বটীর বৃkgিল -- বট, a t, িনm,1 আমলকী o িবl -- ঠাকুর িনেজর তttাবধােন েরাপণ 
কিরয়ািছেলন। ীবৃnাবন হiেত িফিরয়া আিসয়া eখােন রজঃ ছড়াiয়া িদয়ািছেলন। ei প বটীর িঠক পূবর্গােয় 
eকখািন কুিটর িনমর্াণ করাiয়া ভগবান ীরামকৃ  তাহােত aেনক ঈ রিচnা, aেনক তপসয্া কিরয়ািছেলন। ei 
কুিটর ekেণ পাকা হiয়ােছ। 
 
        প বটী মেধয্ সােবক eকিট বটগাছ আেছ। তৎসে  eকিট a tগাছ। diিট িমিলয়া েযন eকিট হiয়ােছ। 
বৃd গাছিট বয়সািধকয্বশতঃ বhেকাটরিবিশ  o নানা পkীসমাকুল o aনয্ানয্ জীেবরo আবাসsান হiয়ােছ। 
পাদমূেল i কিনিমর্ত, েসাপানযুk, ম লাকারেবদীসুেশািভত। ei েবদীর utর-পি মাংেশ আসীন হiয়া ভগবান 

ীরামকৃ  aেনক সাধনা কিরয়ািছেলন; আর বৎেসর জনয্ েযমন গাভী বয্াকুল হয়, েসirপ বয্াকুল হiয়া 
ভগবানেক কত ডািকেতন। আজ েসi পিবt আসেনাপির বটবৃেkর সখীবৃk a েtর eকিট ডাল ভািঙয়া পিড়য়া 
আেছ। ডালিট eেকবাের ভািঙয়া যায় নাi। মূলতrর সে  aধর্সংলg হiয়া আেছ। বুিঝ েস-আসেন বিসবার 
eখনo েকান মহাপুrষ জেnন নাi। 
 

[ঝাuতলা, েবলতলা o কুিঠ ] 
 
        প বটীর আরo utের খািনকটা িগয়া েলাহার তােরর েরল আেছ। েসi েরেলর oপাের ঝাuতলা। সাির 
সাির চািরিট ঝাuগাছ। ঝাuতলা িদয়া পূবর্িদেক খািনকটা িগয়া েবলতলা। eখােনo পরমহংসেদব aেনক কিঠন 
সাধনা কিরয়ািছেলন। ঝাuতলা o েবলতলার পেরi unত pাচীর। তাহারi utের গভণর্েমেnর বাrদঘর। 
 
        uঠােনর েদuিড় হiেত utরমুেখ বিহগর্ত হiয়া েদখা যায়, সmুেখ িdতল কুিঠ। ঠাকুরবািড়েত আিসেল রানী 
রাসমিণ, তাঁহার জামাi মথুরবাবু pভৃিত ei কুিঠেত থািকেতন। তাঁহােদর জীবdশায় পরমহংসেদব ei কুিঠর 
বািড়র িনেচর পি েমর ঘের থািকেতন। ei ঘর হiেত বকুলতলার ঘােট যাoয়া যায় o েবশ গ াদশর্ন হয়। 
 

[বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা o di ফটক ] 
 
        uঠােনর েদuিড় o কুিঠর মধয্বতর্ী েয-পথ েসi পথ ধিরয়া পূবর্িদেক যাiেত যাiেত ডানিদেক eকিট 
বাঁধাঘাটিবিশ  সুnর পু িরণী। মা-কালীর মিnের িঠক পূবর্িদেক ei পুকুেরর eকিট বাসনমাজার ঘাট o uিlিখত 
পেথর aনিতদূের আর eকিট ঘাট। পথপা র্িsত oi ঘােটর িনকট eকিট গাছ আেছ, তাহােক গাজীতলা বেল। oi 
পথ ধিরয়া আর eকটু পূবর্মুেখ যাiেল আবার eকিট েদuিড় -- বাগান হiেত বািহের আিসবার সদর ফটক। ei 
ফটক িদয়া আলমবাজার বা কিলকাতার েলাক যাতায়াত কেরন। দিkেণ েরর েলাক িখড়িক ফটক িদয়া আেসন। 
কিলকাতার েলাক pায়i ei সদর ফটক িদয়া কালীবািড়েত pেবশ কেরন। েসখােনo dারবান বিসয়া পাহাড়া 
িদেতেছ। কিলকাতা হiেত পরমহংসেদব যখন গভীর রােt কালীবািড়েত িফিরয়া আিসেতন, তখন ei েদuিড়র 
dারবান চািব খুিলয়া িদত। পরমহংসেদব dারবানেক ডািকয়া ঘের লiয়া যাiেতন o লুিচিম াnািদ ঠাকুেরর pসাদ 
তাহােক িদেতন। 
 

[হাঁসপুকুর, আsাবল, েগাশালা, পুে াদয্ান ] 
 
       প বিটর পূবর্িদেক আর eকিট পু িরণী -- নাম হাঁসপুকুর। oi পু িরণীর utর-পূবর্ েকােণ আsাবল o 
                                                 
1 েকান েকান মেত -- aেশাক 
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েগাশালা। েগাশালার পূবর্িদেক িখড়িক ফটক। ei ফটক িদয়া দিkেণ েরর gােম যাoয়া যায়। েয-সকল পূজারী বা 
aনয্ কমর্চারী পিরবার আিনয়া দিkেণ ের রািখয়ােছন, তাঁহারা বা তাঁহােদর েছেলেমেয়রা ei পথ িদয়া যাতায়াত 
কেরন। 
 
        uদয্ােনর দিkণpাn হiেত utের বকুলতলা o প বটী পযর্n গ ার ধার িদয়া পথ িগয়ােছ। েসi পেথর 
diপাে র্ পু বৃk। আবার কুিঠর দিkণপা র্ িদয়া পূবর্-পি েম েয-পথ িগয়ােছ তাহারo diপাে র্ পু বৃk। 
গাজীতলা হiেত েগাশালা পযর্n কুিঠ o হাঁসপুকুেরর পূবর্িদেক েয-ভূিমখ , তাহার মেধয্o নানাজাতীয় পু বৃk, 
ফেলর বৃk o eকিট পু িরণী আেছ। 
 
        aিত pতূয্েষ পূবর্িদক রিkমবণর্ হiেত না হiেত যখন ম লারিতর সুমধুর শb হiেত থােক o সানাiেয় 
pভাতী রাগরািগণী বািজেত থােক, তখন হiেতi মা-কালীর বাগােন পু চয়ন আরm হয়। গ াতীের প বটীর 
সmুেখ িবlবৃk o েসৗরভপূণর্ gl চী ফুেলর গাছ। মিlকা, মাধবী o gl চী ফুল ীরামকৃ  বড় ভালবােসন। 
মাধবীলতা ীবৃnাবনধাম হiেত আিনয়া িতিন পঁুিতয়া িদয়ােছন। হাঁসপুকুর o কুিঠর পূবর্িদেক েয-ভূিমখ  তnেধয্ 
পুকুেরর ধাের চmক বৃk। িকয়dূের ঝুমকাজবা, েগালাপ o কা নপু । েবড়ার uপের aপরািজতা -- িনকেট জঁুi, 
েকাথাo বা েশফািলকা। dাদশ মিnেরর পি মগােয় বরাবর ে তকরবী, রkকরবী, েগালাপ, জঁুi, েবল। kিচৎ বা 
ধুsরপু  -- মহােদেবর পূজা হiেব। মােঝ মােঝ তুলসী -- uc i কিনিমর্ত মে র uপর েরাপণ করা হiয়ােছ। 
নহবেতর দিkণিদেক েবল, জঁুi, গnরাজ, েগালাপ। বাঁধাঘােটর aনিতদূের পdকরবী o েকািকলাk। 
পরমহংসেদেবর ঘেরর পােশ di-eকিট কৃ চূড়ার বৃk o আেশপােশ েবল, জঁুi, গnরাজ, েগালাপ, মিlকা, জবা, 
ে তকরবী, রkকরবী আবার প মুখী জবা, চীন জাতীয় জবা। 
 
        ীরামকৃ o eককােল পু চয়ন কিরেতন। eকিদন প বটীর সmুখs eকিট িবlবৃk হiেত িবlপt চয়ন 
কিরেতিছেলন। িবlপt তুিলেত িগয়া গাeর খািনকটা ছাল uিঠয়া আিসল। তখন তাঁহার eirপ aিনভূিত হiল 
েয, িযিন সবর্ভূেত আেছন তাঁর না জািন কত ক  হiল! aমিন আর িবlপt তুিলেত পািরেলন না। আর eকিদন 
পু চয়ন কিরবার জনয্ িবচরণ কিরেতিছেলন, eমন সময় েক েযন দp  কিরয়া েদখাiয়া িদল েয, কুসুিমত 
বৃkgিল েযন eক-eকিট ফুেলর েতাড়া, ei িবরাট িশবমূিতর্র uপর েশাভা পাiেতেছ -- েযন তাঁহারi aহিনর্শ 
পূজা হiেতেছ। েসiিদন হiেত আর ফুল েতালা হiল না। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র ঘেরর বারাnা ] 
 
        পরমহংসেদেবর ঘেরর পূবর্িদেক বরাবর বারাnা। বারাnার eকভাগ uঠােনর িদেক, aথর্াৎ দিkণমুেখা। e-
বারাnায় পরমহংসেদব pায় ভkসে  বিসেতন o ঈ র সmnীয় কথা কিহেতন বা সংকীতর্ন কিরেতন। ei পূবর্ 
বারাnার aপরাধর্ utরমুেখা। e-বারাnায় ভেkরা তাঁহার কােছ আিসয়া তাঁহার জেnাৎসব কিরেতন, তাঁহার সে  
বিসয়া সংকীতর্ন কিরেতন; আবার িতিন তাঁহােদর সিহত eকসে  বিসয়া কতবার pসাদ gহণ কিরেতন। ei 
বারাnায় ীযুk েকশবচnd িশষয্সমিভবয্াহাের আিসয়া তাঁহার সে  কত আলাপ কিরয়ােছন; আেমাদ কিরেত 
কিরেত মুিড়, নািরেকল, লুিচ, িম াnািদ eকসে  বিসয়া খাiয়া িগয়ােছন। ei বারাnায় নেরndেক দশর্ন কিরয়া 

ীরামকৃ  সমািধs হiয়ািছেলন। 
 

[আনnিনেকতন ] 
 
        কািলবািড় আনnিনেকতন হiয়ােছ। রাধাকাn, ভবতািরণী o মহােদেবর িনতয্পূজা, েভাগরাগািদ o 
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aিতিথেসবা। eকিদেক ভাগীরথীর বhদূর পযর্n পিবt দশর্ন। আবার েসৗরভাকুল সুnর নানাবণর্রি ত কুসুমিবিশ  
মেনাহার পুে াদয্ান। তাহােত আবার eকজন েচতনমানুষ aহিনর্শ ঈ রেpেম মােতায়ারা হiয়া আেছন। 
আনnময়ীর িনতয্ uৎসব। নহবত হiেত রাগরািগণী সবর্দা বািজেতেছ। eকবার pভােত বািজেত থােক ম লারিতর 
সময়। তারপর েবলা নয়টার সময় -- যখন পূজা আরm হয়। তারপর েবলা িdpহেরর সময় -- তখন েভাগারিতর 
পর ঠাকুর-ঠাকুরানীরা িব াম কিরেত যান। আবার েবলা চািরটার সময় নহবত বািজেত থােক -- তখন তাঁহারা 
িব ামলােভর পর গােtাtান কিরেতেছন o মুখ ধুiেতেছন। তারপর আবার সnয্ারিতর সময়। aবেশেষ রাত 
নয়টার সময় -- যখন শীতেলর পর ঠাকুর-শয়ন হয়, তখন আবার নহবত বািজেত থােক।  



1882, মাচর্ 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

িdতীয় পিরেcদ 
 

pথম দশর্ন 
 

তব কথামতৃং তpজীবনং, কিবিভরীিড়তং কlষাপহm  ৷ 
বণম লং ীমদাততং, ভুিব গৃণিn েয ভূিরদা জনাঃ ৷৷ 

     [ ীমdাগবত, েগাপীগীতা, রাসপ াধয্ায়] 
 
        গ াতীের দিkেণ ের কালীবািড়। মা-কালীর মিnর। বসnকাল, iংেরজী 1882 ী ােbর মাচর্ মাস। 
ঠাকুেরর জেnাৎসেবর কেয়ক িদন পের। ীযুk েকশব েসন o ীযুk েজােসফ্  কুক সে  23েশ েফbrয়াির 
বৃহsিতবার (12i ফাlgন, 1288, kা ষ ী) ঠাকুর sীমাের েবড়াiয়ািছেলন -- তাহারi কেয়কিদন পের। সnয্া 
হয় হয়। ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের মাsার আিসয়া uপিsত। ei pথম দশর্ন। েদিখেলন1 eকঘর েলাক িনsb 
হiয়া তাঁহার কথামৃত পান কিরেতেছন। ঠাকুর তkেপােশ বিসয়া পূবর্াসয্ হiয়া সহাসয্বদেন হির কথা কিহেতেছন। 
ভেkরা েমেঝয় বিসয়া আেছন। 
 

[কমর্তয্াগ কখন ] 
 
        মাsার দাঁড়াiয়া aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। তাঁহার েবাধ হiল েযন সাkাৎ কেদব ভগবৎ-কথা 
কিহেতেছন, আর সবর্তীেথর্র সমাগম হiয়ােছ। aথবা েযন ীৈচতনয্ পুরীেkেt রামানn srপািদ ভkসে  বিসয়া 
আেছন o ভগবােনর নামgণকীতর্ন কিরেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “যখন eকবার হির বা eকবার রামনাম করেল 
েরামা  হয়, arপাত হয়, তখন িন য় েজেনা েয সnয্ািদ কমর্ -- আর করেত হেব না। তখন কমর্তয্ােগর 
aিধকার হেয়েছ -- কমর্ আপনা আপিন তয্াগ হেয় যােc। তখন েকবল রামনাম, িক হিরনাম, িক d oকঁার 
জপেলi হল।” আবার বিলেলন, “সnয্া গায়tীেত লয় হয়। গায়tী আবার oকঁাের লয় হয়।” 
 
        মাsার িসধুর2 সে  বরাহনগেরর e-বাগােন o-বাগােন েবড়াiেত েবড়াiেত eখােন আিসয়া পিড়য়ােছন। 
আজ রিববার, aবসর আেছ, তাi েবড়াiেত আিসয়ােছন; ীযুk pসn বাঁড়ুেজয্র বাগােন িকয়ৎkণ পুেবর্ 
েবড়াiেতিছেলন। তখন িসধু বিলয়ািছেলন, “গ ার ধাের eকিট চমৎকার বাগান আেছ, েস-বাগানিট িক েদখেত 
যােবন? েসখােন eকজন পরমহংস আেছন।” 
 
        বাগােন সদর ফটক িদয়া ঢুিকয়াi মাsার o িসধু বরাবর ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের আিসেলন। মাsার aবাk  
হiয়া েদিখেত েদিখেত ভািবেতেছন, “আহা িক সুnর sান! িক সুnর মানুষ! িক সুnর কথা! eখান েথেক নড়েত 
icা করেছ না।” িকয়ৎkণ পের মেন মেন বিলেত লািগেলন, “eকবার েদিখ েকাথায় eেসিছ। তারপর eখােন 
eেস বসব।” 
 
        িসধুর সে  ঘেরর বািহের আিসেত না আিসেত আরিতর মধুর শb হiেত লািগল। eককােল কাঁসর, ঘnা, 
েখাল, করতািল বািজয়া uিঠল। বাগােনর দিkণসীমাn হiেত নহবেতর মধুর শb আিসেত লািগল। েসi শb 
ভাগীরথীবেk েযন মণ কিরেত কিরেত aিতদূের িগয়া েকাথায় িমিশয়া যাiেত লািগল। মn মn কুসুমগnবাহী 
                                                 
1 pথম দশর্েনর তািরখ সmেn মতেভদ আেছ। -- p: 
2 ীযুk িসেd র মজুমদার, utর বরাহনগের বািড়।    
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বসnািনল! সেব েজাৎsা uিঠেতেছ। ঠাকুরেদর আরিতর েযন চতুিদর্েক আেয়াজন হiেতেছ! মাsার dাদশ 
িশবমিnের, ী ীরাধাকােnর মিnের o ী ীভবতািরণীর মিnের আরিত দশর্ন কিরয়া পরম pীিতলাভ কিরেলন। 
িসধু বিলেলন, “eিট রাসমিণর েদবালয়। eখােন িনতয্েসবা। aেনক aিতিথ, কাঙাল আেস।” 
 
        কথা কিহেত কিহেত ভবতািরণীর মিnর হiেত বৃহৎ পাকা uঠােনর মধয্ িদয়া পাদচারণ কিরেত কিরেত 
diজেন আবার ঠাকুর ীরামকৃে র ঘেরর সmুেখ আিসয়া পিড়েলন। eবার েদিখেলন, ঘেরর dার েদoয়া। 
 
        eiমাt ধুনা েদoয়া হiয়ােছ। মাsার iংেরজী পিড়য়ােছন, ঘের হঠাৎ pেবশ কিরেত পািরেলন না। dারেদেশ 
বৃেn (িঝ) দাঁড়াiয়ািছল। িজjাসা কিরেলন, “হয্াঁ গা, সাধুিট িক eখন eর িভতর আেছন?” 
 
        বৃেn -- হয্াঁ, ei ঘেরর িভতর আেছন। 
 
        মাsার -- iিন eখােন কতিদন আেছন? 
 
        বৃেn -- তা aেনকিদন আেছন -- 
 
        মাsার -- আcা, iিন িক খুব বi-টi পেড়ন? 
 
        বৃেn -- আর বাবা বi-টi! সব o ঁর মুেখ! 
 
        মাsার সেব পড়া না কের eেসেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  বi পেড়ন না েন আরo aবাk  হেলন। 
 
        মাsার -- আcা, iিন বুিঝ eখন সnয্া করেবন? -- আমরা িক e-ঘেরর িভতর েযেত পাির? -- তুিম 
eকবার খবর িদেব? 
 
        বৃেn -- েতামরা যাo না বাবা। িগেয় ঘের বস। 
 
        তখন তাঁহারা ঘের pেবশ কিরয়া েদেখন, ঘের আর aনয্ েকহ নাi। ঠাকুর ীরামকৃ  ঘের eকাকী 
তkেপােশর uপর বিসয়া আেছন। ঘের ধুনা েদoয়া হiয়ােছ o সমs দরজা বn। মাsার pেবশ কিরয়াi বdা িল 
হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  বিসেত aনুjা কিরেল িতিন o িসধু েমেঝেত বিসেলন। ঠাকুর িজjাসা 
কিরেলন, “েকাথায় থাক, িক কর, বরাহনগের িক করেত eেসছ” iতয্ািদ। মাsার সমs পিরচয় িদেলন। িকnt 
েদিখেত লািগেলন েয, ঠাকুর মােঝ মােঝ েযন aনয্মনs হiেতেছন। পের িনেলন, eরi নাম ভাব। েযমন েকহ 
িছপ হােত কিরয়া মাছ ধিরেত বিসয়ােছ। মাছ আিসয়া েটাপ খাiেত থািকেল ফাতনা যখন নেড়, েস বয্িk েযমন 
শশবয্s হiয়া িছপ হােত কিরয়া ফাতনার িদেক eকদৃে  eকমেন চািহয়া থােক, কাহারo সিহত কথা কয় না; e-
িঠক েসirপ ভাব। পের িনেলন o েদিখেলন, ঠাকুেরর সnয্ার পর eirপ ভাবnর হয়, কখন কখন িতিন 
eেকবাের বাহয্শূনয্ হন! 
 
        মাsার -- আপিন eখন সnয্া করেবন, তেব eখন আমরা আিস। 
 
        ীরামকৃ  (ভাবs) -- না -- সnয্া -- তা eমন িকছু নয়। 
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        আর িকছু কথাবাতর্ার পর মাsার pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। ঠাকুর বিলেলন, “আবার eস”। 
 
        মাsার িফিরবার সময় ভািবেত লািগেলন, “e েসৗময্ েক? -- যাঁহার কােছ িফিরয়া যাiেত icা কিরেতেছ -
- বi না পিড়েল িক মানুষ মহৎ হয়? -- িক আ যর্, আবার আিসেত icা হiেতেছ। iিনo বিলয়ােছন, ‘আবার 
eস’! কাল িক পর  সকােল আিসব।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

িdতীয় দশর্ন 
 

aখ ম লাকারং বয্াpং েযন চরাচরm  ৷ 
তৎপদং দিশর্তং েযন তৈs ীgরেব নমঃ ৷৷ 

 
grিশষয্-সংবাদ 

 
        িdতীয় দশর্ন সকাল েবলা, আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামােত যােcন। eখনo eকটু শীত আেছ। 
তাi তাঁহার গােয় েমােলিsেনর র য্াপার। র য্াপােরর িকনারা শালু িদেয় েমাড়া। মাsারেক েদিখয়া বিলেলন, 
তুিম eেসছ? আcা, eখােন বস। 
 
        e-কথা দিkণ-পূবর্ বারাnায় হiেতিছল। নািপত uপিsত। েসi বারাnায় ঠাকুর কামাiেত 
বিসেলন o মােঝ মােঝ মাsােরর সিহত কথা কিহেত লািগেলন। গােয় oirপ র য্াপার, পােয় চিট জুতা, 
সহাসয্বদন। কথা কিহবার সময় েকবল eকটু েতাতলা। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, েতামার বািড় েকাথায়? 
 
        মাsার -- আjা, কিলকাতায়। 
 
        ীরামকৃ  -- eখােন েকাথায় eেসছ? 
 
        মাsার -- eখােন বরাহনগের বড়িদিদর বািড় আিসয়ািছ। ঈশান কিবরােজর বাটী। 
 
        ীরামকৃ  -- oh  ঈশােনর বািড়! 
 

ীেকশবচnd েসন o মার কােছ ঠাকুেরর knন 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁগা, েকশব েকমন আেছ? বড় aসুখ হেয়িছল। 
 
        মাsার -- আিমo েনিছলাম বেট, eখন েবাধ হয় ভাল আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম আবার েকশেবর জনয্ মার কােছ ডাব-িচিন েমেনিছলুম। েশষরােt ঘুম েভেঙ 
েযত, আর মার কােছ কাঁদতুম, বলতুম, মা, েকশেবর aসুখ ভাল কের দাo; েকশব না থাকেল আিম 
কলকাতায় েগেল কার সে  কথা কব? তাi ডাব-িচিন েমেনিছলুম। 
 
        “হয্াঁগা, কুk  সােহব নািক eকজন eেসেছ? েস নািক েলকচার িদেc? আমােক েকশব জাহােজ 
তুেল িনেয় িগিছল। কুk  সােহবo িছল।” 
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        মাsার -- আjা, eiরকম েনিছলুম বেট, িকnt আিম তাঁর েলকচার িন নাi। আিম তাঁর িবষয় 
িবেশষ জািন না। 
 

[গৃহs o িপতার কতর্বয্ ] 
 
        ীরামকৃ  -- pতােপর ভাi eেসিছল। eখােন কয়িদন িছল। কাজকমর্ নাi। বেল, আিম eখােন 
থাকব। নলাম, মাগেছেল সব রবািড়েত েরেখেছ। aেনকgিল েছেলিপেল। আিম বকলুম, েদখ েদিখ 
েছেলিপেল হেয়েছ; তােদর িক আবার o-পাড়ার েলাক eেস খাoয়ােব-দাoয়ােব, মানুষ করেব? লjা 
কের না েয, মাগেছেলেদর আর eকজন খাoয়ােc, আর তােদর রবািড় েফেল েরেখেছ। aেনক 
বকলুম, আর কমর্কাজ খঁুেজ িনেত বললুম। তেব eখান েথেক েযেত চায়। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ajানিতিমরাnসয্ jানা নশলাকয়া ৷   
চkুrnীিলতং েযন তৈs ীgরেব নমঃ ৷৷ 

 
মাsারেক িতরsার o তাঁহার aহ ার চূণর্করণ 

 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েতামার িক িববাহ হেয়েছ? 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (িশহিরয়া) -- oের রামলাল1! যাঃ, িবেয় কের েফেলেছ! 
 
        মাsার েঘারতর aপরাধীর নয্ায় aবাk  হiয়া aবনতমsেক চুপ কিরয়া বিসয়া রিহেলন। ভািবেত 
লািগেলন, িবেয় করা িক eত েদাষ! 
 
        ঠাকুর আবার িজjাসা কিরেলন, েতামার িক েছেল হেয়েছ? 
 
        মাsােরর বুক িঢপিঢপ কিরেতেছ। ভেয় ভেয় বিলেলন, আেj, েছেল হেয়েছ। ঠাকুর আবার 
আেkপ কিরয়া বিলেতেছন, যাঃ, েছেল হেয় েগেছ! িতরsৃত হiয়া িতিন sb হiয়া রিহেলন। তাঁহার 
aহ ার চূণর্ হiেত লািগল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ  আবার কৃপাদৃি  কিরয়া সেsেহ বিলেত 
লািগেলন, “েদখ, েতামার লkণ ভাল িছল, আিম কপাল, েচাখ -- e-সব েদখেল বুঝেত পাির। আcা, 
েতামার পিরবার েকমন? িবদয্াশিk না aিবদয্াশিk?” 
 

[jান কাহােক বেল? pিতমাপূজা ] 
 
        মাsার -- আjা ভাল, িকnt ajান। 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- আর তুিম jানী? 
 
        িতিন jান কাহােক বেল, ajান কাহােক বেল, eখনo জােনন না। eখনo পযর্n জািনেতন েয, 
েলখাপড়া িশিখেল o বi পিড়েত পািরেল jান হয়। ei ম পের দূর হiয়ািছল। তখন িনেলন েয, 
ঈ রেক জানার নাম jান, ঈ রেক না জানার নামi ajান। ঠাকুর বিলেলন, “তুিম িক jানী!” মাsােরর 
aহ াের আবার িবেশষ আঘাত লািগল। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েতামার ‘সাকাের’ িব াস, না ‘িনরাকাের’? 
 
        মাsার (aবাk  হiয়া sগত) -- সাকাের িব াস থাকেল িক িনরাকাের িব াস হয়? ঈ র িনরাকার, 
                                                 
1 ীযুk রামলাল, ঠাকেুরর াতু ুt o কালীবািড়র পূজারী 
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e-িব াস থািকেল ঈ র সাকার e-িব াস িক হiেত পাের? িবrd aবsা dটাi িক সতয্ হiেত পাের? 
সাদা িজিনস -- dধ, িক আবার কােলা হেত পাের? 
 
        মাsার -- আjা, িনরাকার -- আমার eiিট ভাল লােগ। 
 
        ীরামকৃ  -- তা েবশ। eকটােত িব াস থাকেলi হল। িনরাকাের িব াস, তােতা ভালi। তেব e-
বুিd কেরা না েয, eiিট েকবল সতয্ আর সব িমথয্া। eiিট েজেনা েয, িনরাকারo সতয্ আবার সাকারo 
সতয্। েতামার েযিট িব াস, েসiিটi ধের থাকেব। 
 
        মাsার dii সতয্ ei কথা বারবার িনয়া aবাk  হiয়া রিহেলন। e-কথা েতা তাঁহার পুঁিথগত 
িবদয্ার মেধয্ নাi। 
 
        তাঁহার aহ ার তৃতীয়বার চূণর্ হiেত লািগল। িকnt eখনo সmণূর্ হয় নাi। তাi আবার eকটু তকর্ 
কিরেত agসর হiেলন। 
 
        মাsার -- আjা, িতিন সাকার, e-িব াস েযন হল! িকnt মািটর pিতমা িতিন েতা নন -- 
 
        ীরামকৃ  -- মািট েকন েগা! িচnয়ী pিতমা। 
 
        মাsার ‘িচnয়ী pিতমা’ বুিঝেত পািরেলন না। বিলেলন, আcা, যারা মািটর pিতমা পূজা কের, 
তােদর েতা বুিঝেয় েদoয়া uিচত েয, মািটর pিতমা ঈ র নয়, আর pিতমার সmুেখ ঈ রেক uেdশ কের 
পূজা করা uিচত। 
 

[েলকচার (Lecture) o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- েতামােদর কলকাতার েলােকর oi eক! েকবল েলকচার েদoয়া, 
আর বুিঝেয় েদoয়া! আপনােক েক েবাঝায় তার িঠক নাi।! তুিম বুঝাবার েক? যাঁর জগৎ, িতিন বুঝােবন। 
িযিন ei জগৎ কেরেছন, চnd, সূযর্, মানুষ, জীবজnt কেরেছন; জীবজntেদর খাবার uপায়, পালন করবার 
জনয্ মা-বাপ কেরেছন, মা-বােপর েsহ কেরেছন িতিনi বুঝােবন। িতিন eত uপায় কেরেছন, আর e-
uপায় করেবন না? যিদ বুঝাবার দরকার হয় িতিনi বুঝােবন। িতিন েতা anযর্ামী। যিদ oi মািটর 
pিতমাপূজা করােত িকছু ভুল হেয় থােক, িতিন িক জােনন না -- তাঁেকi ডাকা হেc? িতিন oi পূজােতi 
সnt  হন। েতামার oর জনয্ মাথা বয্থা েকন? তুিম িনেজর যােত jান হয়, ভিk হয়, তার েচ া কর। 
 
        eiবার তাঁহার aহ ার েবাধ হয় eেকবাের চূণর্ হiল। 
 
        িতিন ভািবেত লািগেলন, iিন যা বেলেছন তােতা িঠক! আমার বুঝােত যাবার িক দরকার! আিম িক 
ঈ রেক েজেনিছ -- না আমার তাঁর uপর ভিk হেয়েছ! “আপিন েত sান পায় না, শ রােক ডােক!” 
জািন না, িন না, পরেক বুঝােত যাoয়া বড়i লjার কথা o হীনবুিdর কাজ! eিক a শাst, না 
iিতহাস, না সািহতয্ েয পরেক বুঝাব! e-েয ঈ রতtt। iিন যা বলেছন, মেন েবশ লাগেছ। 
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        ঠাকুেরর সিহত তাঁহার ei pথম o েশষ তকর্। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম মািটর pিতমাপূজা বলিছেল। যিদ মািটরi হয়, েস-পূজােত pেয়াজন আেছ। 
নানারকম পূজা ঈ রi আেয়াজন কেরেছন। যার জগৎ িতিনi e-সব কেরেছন -- aিধকারী েভেদ। যার 
যা েপেট সয়, বা েসirপ খাবার বেnাবs কেরন। 
 
        “eক মার পাঁচ েছেল। বািড়েত মাছ eেসেছ। মা মােছর নানারকম বয্ ন কেরেছন -- যার যা 
েপেট সয়! কারo জনয্ মােছর েপােলায়া, কারo জেনয্ মােছর amল, মােছর চড়চিড়, মাছ ভাজা -- ei 
সব কেরেছন। েযিট যার ভাল লােগ। েযিট যার েপেট সয় -- বুঝেল?” 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
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প ম পিরেcদ 
 

সংসারণর্বেঘাের যঃ কণর্ধারsrপকঃ ৷   
নেমাঽst রামকৃ ায় তৈs ীgরেব নমঃ ৷৷   

 
ভিkর uপায় 

 
        মাsার (িবনীতভােব) -- ঈ ের িক কের মন হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েরর নামgণগান সবর্দা করেত হয়। আর সৎস  -- ঈ েরর ভk বা সাধু, eঁেদর কােছ 
মােঝ মােঝ েযেত হয়। সংসােরর িভতর o িবষয়কােজর িভতর রাতিদন থাকেল ঈ ের মেন হয় না। মােঝমােঝ 
িনজর্েন িগেয় তাঁর িচnা করা বড় দরকার। pথম aবsায় মােঝ মােঝ িনজর্ন না হেল ঈ ের মন রাখা বড়i কিঠন। 
 
        “যখন চারাগাছ থােক, তখন তার চািরিদেক েবড়া িদেত হয়। েবড়া না িদেল ছাগল-গrেত েখেয় েফেল। 
 
        “ধয্ান করেব মেন, েকােণ o বেন। আর সবর্দা সদসৎ িবচার করেব। ঈ রi সৎ -- িকনা িনতয্বst, আর সব 
aসৎ -- িকনা aিনতয্। ei িবচার করেত করেত aিনতয্ বst  মন েথেক তয্াগ করেব।” 
 
        মাsার (িবনীতভােব) -- সংসাের িকরকম কের থাকেত হেব? 
 

[গৃহs সnয্াস -- uপায় -- িনজর্েন সাধন ] 
 
        ীরামকৃ  -- সব কাজ করেব িকnt মন ঈ েরেত রাখেব। stী, পুt, বাপ, মা -- সকলেক িনেয় থাকেব o 
েসবা করেব। েযন কত আপনার েলাক। িকnt মেন জানেব েয, তারা েতামার েকu নয়। 
 
        “বড় মানুেষর বািড়র দাসী সব কাজ কেc, িকnt েদেশ িনেজর বািড়র িদেক মন পেড় আেছ। আবার েস 
মিনেবর েছেলেদর আপনার েছেলর মেতা মানুষ কের। বেল ‘আমার রাম’ ‘আমার হির’, িকnt মেন েবশ জােন -- 
eরা আমার েকu নয়। 
 
        “কcপ জেল চের েবড়ায়, িকnt তার মন েকাথায় পেড় আেছ জােনা? -- আড়ায় পেড় আেছ। েযখােন তার 
িডমgিল আেছ। সংসােরর সব কমর্ করেব, িকnt ঈ ের মন েফেল রাখেব। 
 
        “ঈ ের ভিkলাভ না কের যিদ সংসার করেত যাo তাহেল আরo জিড়েয় পড়েব। িবপদ, েশাক, তাপ -- 
e-সেব aৈধযর্ হেয় যােব। আর যত িবষয়-িচnা করেব ততi আসিk বাড়েব। 
 
        “েতল হােত েমেখ তেব কাঁঠাল ভাঙেত হয়! তা না হেল হােত আঠা জিড়েয় যায়। ঈ ের ভিkrপ েতল 
লাভ কের তেব সংসােরর কােজ হাত িদেত হয়। 
 
        “িকnt ei ভিkলাভ করেত হেল িনজর্ন হoয়া চাi। মাখন তুলেত েগেল িনজর্েন দi পাতেত হয়। দiেক 
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নাড়ানািড় করেল দi বেস না। তারপর িনজর্েন বেস, সব কাজ েফেল দi মnন করেত হয়। তেব মাখন েতালা 
যায়। 
 
        “আবার েদখ, ei মেন িনজর্েন ঈ রিচnা করেল jান ৈবরাগয্ ভিk লাভ হয়। িকnt সংসাের েফেল রাখেল 
oi মন নীচ হেয় যায়। সংসাের েকবল কািমনী-কা ন িচnা। 
 
        “সংসার জল, আর মনিট েযন dধ। যিদ জেল েফেল রাখ, তাহেল dেধ-জেল িমেশ eক হেয় যায়, খাঁিট 
dধ খঁুেজ পাoয়া যায় না। dধেক দi েপেত মাখন তুেল যিদ জেল রাখা যায়, তাহেল ভােস। তাi িনজর্েন সাধনা 
dারা আেগ jানভিkrপ মাখন লাভ করেব। েসi মাখন সংসার-জেল েফেল রাখেলo িমশেব না, েভেস থাকেব। 
 
        “সে  সে  িবচার করা খুব দরকার। কািমনী-কা ন aিনতয্। ঈ রi eকমাt বst। টাকায় িক হয়? ভাত 
হয়, ডাল হয়, থাকবার জায়গা হয় -- ei পযর্n। ভগবানলাভ হয় না। তাi টাকা জীবেনর uেdশয্ হেত পাের না -
- eর নাম িবচার, বুেঝছ? 
 
        মাsার -- আেj হাঁ; pেবাধচেndাদয় নাটক আিম সmpিত পেড়িছ, তােত আেছ ‘বstিবচার’। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, বstিবচার! ei েদখ, টাকােতi বা িক আেছ, আর সুnর েদেহi বা িক আেছ! িবচার কর, 
সুnরীর েদেহেতo েকবল হাড়, মাংস, চিবর্, মল, মূt -- ei সব আেছ। ei সব বstেত মানুষ ঈ রেক েছেড় েকন 
মন েদয়? েকন ঈ রেক ভুেল যায়? 
 

[ঈ রদশর্েনর uপায় ] 
 
        মাsার -- ঈ রেক িক দশর্ন করা যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, aবশয্ করা যায়। মােঝ মােঝ িনজর্েন বাস; তাঁর নামgণগান, বstিবচার -- ei সব uপায় 
aবলmন করেত হয়। 
 
        মাsার -- কী aবsােত তাঁেক দশর্ন হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- খুব বয্াকুল হেয় কাঁদেল তাঁেক েদখা যায়। মাগেছেলর জনয্ েলােক eকঘিট কােঁদ, টাকার 
জনয্ েলােক েকঁেদ ভািসেয় েদয়, িকnt ঈ েরর জনয্ েক কাদঁেছ? ডাকার মেতা ডাকেত হয়। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান ধিরেলন: 
 
  “ডাক েদিখ মন ডাকার মেতা েকমন শয্ামা থাকেত পাের। 
  েকমন শয্ামা থাকেত পাের, েকমন কালী থাকেত পাের।। 
 মন যিদ eকাn হo, জবা িবlদল লo, 
 ভিk-চnন িমশাiেয় (মার) পেদ পু া িল দাo।। 
 
        “বয্াকুলতা হেলi arণ uদয় হল। তারপর সূযর্ েদখা িদেবন। বয্াকুলতার পরi ঈ রদশর্ন। 
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        “িতন টান eকt হেল তেব িতিন েদখা েদন -- িবষয়ীর িবষেয়র uপর, মােয়র সnােনর uপর, আর সতীর 
পিতর uপর টান। ei িতন টান যিদ কারo eকসে  হয়, েসi টােনর েজাের ঈ রেক লাভ করেত পাের। 
 
        “কথাটা ei, ঈ রেক ভালবাসেত হেব। মা েযমন েছেলেক ভালবােস, সতী েযমন পিতেক ভালবােস, 
িবষয়ী েযমন িবষয় ভালবােস। ei িতনজেনর ভালবাসা, ei িতন টান eকt করেল যতখািন হয়, ততখািন 
ঈ রেক িদেত পারেল তাঁর দশর্ন লাভ হয়। 
 
        “বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকা চাi। িবড়ােলর ছানা েকবল ‘িমu িমu’ কের মােক ডাকেত জােন। মা তােক 
েযখােন রােখ, েসiখােনi থােক -- কখেনা েহঁেশেল, কখন মািটর uপর, কখন বা িবছানার uপর েরেখ েদয়। তার 
ক  হেল েস েকবল িমu িমu কের ডােক, আর িকছু জােন না। মা েযখােনi থাকুক, ei িমu িমu শb েন eেস 
পেড়।” 
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ষ  পিরেcদ 
 

তৃতীয় দশর্ন 
 
   সবর্ভূতsমাtানং সবর্ভূতািন চাtিন ৷   
   ঈkেত েযাগযুkাtা সবর্t সমদশর্নঃ ৷৷    [গীতা -- 6।29] 
 

[নেরnd, ভবনাথ, মাsার ] 
 
        মাsার তখন বরাহনগের ভিগনীর বািড়েত িছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন করা aবিধ সবর্kণ তাঁহারi 
িচnা। সবর্দাi েযন েসi আনnময় মূিতর্ েদিখেতেছন o তাঁহার েসi aমৃতময়ী কথা িনেতেছন। ভািবেত 
লািগেলন, ei দিরd bাhণ িকrেপ ei সব গভীর তtt aনুসnান কিরেলন o জািনেলন? আর eত সহেজ ei 
সকল কথা বুঝাiেত িতিন e-পযর্n কাহােকo কখনo েদেখন নাi। কখন তাঁহার কােছ যাiেবন o আবার তাঁহােক 
দশর্ন কিরেবন ei কথা রাtিদন ভািবেতেছন। 
 
        েদিখেত েদিখেত রিববার আিসয়া পিড়ল। বরাহনগেরর েনপালবাবুর সে  েবলা 3টা-4টার সময় িতিন 
দিkেণ েরর বাগােন আিসয়া েপৗঁিছেলন। েদিখেলন, েসi পূবর্পিরিচত ঘেরর মেধয্ ঠাকুর ীরামকৃ  েছাট 
তkেপােশর uপর বিসয়া আেছন। ঘের eকঘর েলাক। রিববাের aবসর হiয়ােছ, তাi ভেkরা দশর্ন কিরেত 
আিসয়ােছন। eখনo মাsােরর সে  কাহারo আলাপ হয় নাi, িতিন সভামেধয্ eকপাে র্ আসন gহণ কিরেলন। 
েদিখেলন, ভkসে  সহাসয্বদেন ঠাকুর কথা কিহেতেছন। 
 
        eকিট ঊনিবংশিতবষর্ বয়s েছাকরােক uেdশ কিরয়া o তাঁহার িদেক তাকাiয়া ঠাকুর েযন কত আনিnত 
হiয়া aেনক কথা বিলেতিছেলন। েছেলিটর নাম নেরnd। কেলেজ পেড়ন o সাধারণ bাhসমােজ যাতায়াত কেরন। 
কথাgিল েতজঃপিরপূণর্। চkু dিট ujjল। ভেkর েচহারা। 
 
        মাsার aনুমােন বুিঝেলন েয, কথািট িবষয়াসk সংসারী বয্িkর সmেn হiেতিছল। যরা েকবল ঈ র ঈ র 
কের, ধমর্ ধমর্ কের তােদর oi সকল বয্িkরা িনnা কের। আর সংসাের কত d  েলাক আেছ, তােদর সে  
িকrপ বয্বহার করা uিচত -- e-সব কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- নেরnd তুi িক বিলস? সংসারী েলােকরা কত িক বেল! িকnt েদখ, হািত 
যখন চেল যায়, েপছেন কত জােনায়ার কত রকম িচৎকার কের। িকnt হািত িফেরo চায় না। েতােক যিদ েকu 
িনnা কের, তুi িক মেন করিব? 
 
        নেরnd -- আিম মেন করব, কুকুর েঘu েঘu করেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না ের, aত দূর নয়। (সকেলর হাসয্) ঈ র সবর্ভূেত আেছন। তেব ভাল েলােকর 
সে  মাখামািখ চেল; মn েলােকর কাছ েথেক তফাত থাকেত হয়। বােঘর িভতেরo নারায়ণ আেছন; তা বেল 
বাঘেক আিল ন করা চেল না। (সকেলর হাসয্) যিদ বল বাঘ েতা নারায়ণ, তেব েকন পালাব। তার utর -- যারা 
বলেছ “পািলেয় eস” তারাo নারায়ণ, তােদর কথা েকন না িন? 
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        “eকটা গl েশাn । েকান eক বেন eকিট সাধু থােকন। তাঁর aেনকgিল িশষয্। িতিন eকিদন িশষয্েদর 
uপেদশ িদেলন েয, সবর্ভূেত নারায়ণ আেছন, eiিট েজেন সকলেক নমsার করেব। eকিদন eকিট িশষয্ েহােমর 
জনয্ কাঠ আনেত বেন িগছল। eমন সমেয় eকটা রব uঠল, ‘েক েকাথায় আছ পালাo -- eকটা পাগলা হািত 
যােc।’ সবাi পািলেয় েগল, িকnt িশষয্িট পালাল না! েস জােন েয, হািতo েয নারায়ণ তেব েকন পালাব? ei 
বিলয়া দাঁিড়েয় রiল। নমsার কের sবstিত করেত লাগল। eিদেক মাhত েচঁিচেয় বলেছ ‘পালাo, পালাo’; 
িশষয্িট তবুo নড়ল না। েশেষ হািতটা ঁেড় কের তুেল িনেয় তােক eকধাের ছঁুেড় েফেল িদেয় চেল েগল। িশষয্ 
kতিবkত হেয় o aৈচতনয্ হেয় পেড় রiল। 
 
        “ei সংবাদ েপেয় gr o aনয্ানয্ িশেষয্রা তােক আ েম ধরাধির কের িনেয় েগল। আর ঔষধ িদেত 
লাগল। খািনkণ পের েচতনা হেল oেক েকu িজjাসা করেল, ‘তুিম হািত আসেছ েনo েকন চেল েগেল না?’ েস 
বলেল, ‘grেদব আমায় বেল িদেয়িছেলন েয, নারায়ণi মানুষ, জীবজnt সব হেয়েছন। তাi আিম হািত নারায়ণ 
আসেছ েদেখ েসখান েথেক সের যাi নাi।’ gr তখন বলেলন, ‘বাবা, হািত নারায়ণ আসিছেলন বেট, তা সতয্; 
িকnt বাবা, মাhত নারায়ণ েতা েতামায় বারণ কেরিছেলন। যিদ সবi নারায়ণ তেব তার কথা িব াস করেল না 
েকন? মাhত নারায়েণর কথাo নেত হয়।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “শােst আেছ ‘aেপা নারায়ণঃ’ জল নারায়ণ। িকnt েকান জল ঠাকুর েসবায় চেল; আবার েকান জেল 
আঁচােনা, বাসনমাজা, কাপড়কাচা েকবল চেল; িকnt খাoয়া বা ঠাকুরেসবা চেল না। েতমিন সাধু, aসাধু, ভk, 
aভk -- সকেলরi hদেয় নারায়ণ আেছন। িকnt aসাধু, aভk, d  েলােকর সে  বয্বহার চেল না। মাখামািখ 
চেল না। কারo সে  েকবল মুেখর আলাপ পযর্n চেল, আবার কারo সে  তাo চেল না। oirপ েলােকর কাছ 
েথেক তফােত থাকেত হয়।” 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, যিদ d  েলােক aিন  করেত আেস বা aিন  কের, তাহেল িক চুপ কের থাকা 
uিচত? 
 

[গৃহs o তেমাgণ ] 
  
        ীরামকৃ  -- েলােকর সে  বাস করেত েগেলi d  েলােকর হাত েথেক আপনােক রkা করবার জনয্ eকটু 
তেমাgণ েদখােনা দরকার! িকnt েস aিন  করেব বেল uলেট তার aিন  করা uিচত নয়। 
 
        “eক মােঠ eক রাখাল গr চরাত। েসi মােঠ eকটা ভয়ানক িবষাk সাপ িছল। সকেলi েসi সােপর 
ভেয় aতয্n সাবধােন থাকত। eকিদন eকিট bhচারী েসi মােঠর পথ িদেয় আসিছল। রাখােলরা েদৗেড় eেস 
বলেল, ‘ঠাকুর মহাশয়! oিদক িদেয় যােবন না। oিদেক eকটা ভয়ানক িবষাk সাপ আেছ।’ bhচারী বলেল, 
‘বাবা, তা েহাক; আমার তােত ভয় নাi, আিম মnt জািন!’ ei কথা বেল bhচারী েসiিদেক চেল েগল। রাখােলরা 
ভেয় েকu সে  েগল না। eিদেক সাপটা ফণা তুেল েদৗেড় আসেছ, িকnt কােছ না আসেত আসেত bhচারী েযi 
eকিট মnt পড়েল, আমিন সাপটা েকঁেচার মতন পােয়র কােছ পেড় রiল। bhচারী বলেল, ‘oের, তুi েকন পেরর 
িহংসা কের েবড়াস; আয় েতােক মnt িদব। ei মnt জপেল েতার ভগবােন ভিk হেব, ভগবানলাভ হেব, আর িহংসা 
pবৃিt থাকেব না।’ ei বেল েস সাপেক মnt িদল। সাপটা মnt েপেয় grেক pণাম করেল আর িজjাসা করেল, 
‘ঠাকুর! িক কের সাধনা করব, বলুন?’ gr বলেলন, ‘ei মnt জপ কর, আর কারo িহংসা কেরা না।’ bhচারী 
যাবার সমেয় বলেল, ‘আিম আবার আসব।’ 
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        “eiরকম িকছুিদন যায়। রাখােলরা েদেখ েয, সাপটা আর কামড়ােত আেস না! ঢয্ালা মাের তবুo রাগ হয় 
না, েযন েকঁেচার মতন হেয় েগেছ। eকিদন eকজন রাখাল কােছ িগেয় লয্াজ ধের খুব ঘুরপাক িদেয় তােক আছেড় 
েফেল িদেল। সাপটার মুখ িদেয় রk uঠেত লাগল, আর েস aেচতন হেয় পড়ল। নেড় না, চেড় না। রাখােলরা 
মেন করেল েয, সাপটা মের েগেছ। ei মেন কের তারা সব চেল েগল। 
 
        “aেনক রােt সােপর েচতনা হল। েস আেs আেs aিত কে  তার গেতর্র িভতর চেল েগল। শরীর চূণর্ -- 
নড়বার শিk নাi। aেনকিদন পের যখন aিsচমর্সার তখন বািহের আহােরর েচ ায় রােt eক-eকবার চরেত 
আসত; ভেয় িদেনর েবলা আসত না, মnt লoয়া aবিধ আর িহংসা কের না। মািট, পাতা, গাছ েথেক পেড় েগেছ 
eমন ফল েখেয় pাণধারণ করত। 
 
        “pায় eক বৎসর পের bhচারী েসiপেথ আবার eল। eেসi সােপর সnান করেল। রাখােলরা বলেল, ‘েস 
সাপটা মের েগেছ।’ bhচারীর িকnt o-কথা িব াস হল না! েস জােন, েয মnt o িনেয়েছ তা সাধন না হেল 
েদহতয্াগ হেব না। খঁুেজ খঁুেজ েসiিদেক তার নাম ধের ডাকেত লাগল। েস grেদেবর আoয়াজ েন গতর্ েথেক 
েবিড়েয় eল o খুব ভিkভােব pণাম করেল। bhচারী িজjাসা করেল, ‘তুi েকমন আিছস?’ েস বলেল, ‘আেj 
ভাল আিছ।’ bhচারী বলেল, ‘তেব তুi eত েরাগা হেয় িগিছস েকন?’ সাপ বলেল, ‘ঠাকুর আপিন আেদশ 
কেরেছন -- কারo িহংসা কেরা না, তাi পাতাটা ফলটা খাi বেল েবাধ হয় েরাগা হেয় িগিছ!’ oর সttgণ হেয়েছ 
িক না, তাi কাr uপর েkাধ নাi। েস ভুেলi িগেয়িছল েয, রাখােলরা েমের েফলবার েযাগাড় কেরিছল। bhচারী 
বলেল, ‘ ধু না খাoয়ার দrন erপ aবsা হয় না, aবশয্ আরo কারণ আেছ, েভেব েদখ।’ সাপটার মেন পড়ল 
েয, রাখােলরা আছাড় েমেরিছল। তখন েস বলেল, ‘ঠাকুর মেন পেড়েছ বেট, রাখােলরা eকিদন আছাড় েমেরিছল। 
তারা ajান, জােন না েয আমার মেনর িক aবsা; আিম েয কাহােকo কামড়াব না বা েকানrপ aিন  করব না, 
েকমন কের জানেব?’ bhচারী বলেল, ‘িছ! তুi eত েবাকা, আপনােক রkা করেত জািনস না; আিম কামড়ােত 
বারণ কেরিছ, েফাঁস করেত নয়! েফাঁস কের তােদর ভয় েদখাস নাi েকন?’ 
 
        “d  েলােকর কােছ েফাঁস করেত হয়, ভয় েদখােত হয়, পােছ aিন  কের। তােদর গােয় িবষ ঢালেত নাi, 
aিন  করেত নাi।” 
 

[িভn pকৃিত -- Are all men equal?] 
 
        “ঈ েরর সৃি েত নানারকম জীবজnt, গাছপালা আেছ। জােনায়ােরর মেধয্ ভাল আেছ মn আেছ। বােঘর 
মেতা িহংs জnt আেছ। গােছর মেধয্ aমৃেতর নয্ায় ফল হয় eমন আেছ; আবার িবষফলo আেছ। েতমিন মানুেষর 
মেধয্ ভাল আেছ, মno আেছ; সাধু আেছ, aসাধুo আেছ; সংসারী জীব আেছ আবার ভk আেছ। 
 
        “জীব চারpকার: -- বdজীব, মুমুkজীব, মুkজীব o িনতয্জীব। 
 
        “িনতয্জীব: -- েযমন নারদািদ। eরা সংসাের থােক জীেবর ম েলর জনয্ -- জীবিদগেক িশkা িদবার 
জনয্। 
 
        “বdজীব: -- িবষেয় আসk হেয় থােক, আর ভগবানেক ভুেল থােক -- ভুেলo ভগবােনর িচnা কের না। 
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        “মুমুkজীব: -- যারা মুk হবার icা কের। িকnt তােদর মেধয্ েকu মুk হেত পাের, েকu বা পাের না। 
 
        “মুkজীব: -- যারা সংসাের কািমনী-কা েন আবd নয় -- েযমন সাধু-মহাtারা; যােদর মেন িবষয়বুিd 
নাi, আর যারা সবর্দা হিরপাদপd িচnা কের। 
 
        “েযমন জাল েফলা হেয়েছ পুকুের। d-চারটা মাছ eমন েসয়ানা েয, কখনo জােল পেড় না -- eরা 
িনতয্জীেবর uপমাsল। িকnt aেনক মাছi জােল পেড়। eেদর মেধয্ কতকgিল পালাবার েচ া কের। eরা 
মুমুkুজীেবর uপমাsল। িকnt সব মাছi পালােত পাের না। d-চারেট ধপাঙ ধপাঙ কের জাল েথেক পািলেয় যায়, 
তখন েজেলরা বেল, oi eকটা মs মাছ পািলেয় েগল! িকnt যারা জােল পেড়েছ, aিধকাংশi পালােতo পাের না; 
আর পালাবার েচ াo কের না। বরং জাল মুেখ কের, পুকুেরর পাঁেকর িভতের িগেয় চুপ কের মুখ gঁজের েয় 
থােক -- মেন কের, আর েকান ভয় নাi, আমরা েবশ আিছ। িকnt জােন না েয, েজেল হড় হড় কের েটেন আড়ায় 
তুলেব। eরাi বdজীেবর uপমাsল।” 
 

[সংসারী েলাক – বdজীব ] 
 
        “বdজীেবরা সংসাের কািমনী-কা েন বd হেয়েছ, হাত-পা বাঁধা। আবার মেন কের েয, সংসােরর oi 
কািমনী o কা েনেতi সুখ হেব, আর িনভর্েয় থাকেব। জােন না েয, oেতi মৃতুয্ হেব। বdজীব যখন মের তার 
পিরবার বেল, ‘তুিম েতা চলেল, আমার িক কের েগেল?’ আবার eমিন মায়া েয, pদীপটােত েবিশ সলেত jলেল 
বdজীব বেল, ‘েতল পুেড় যােব সলেত কিমেয় দাo।’ eিদেক মৃতুয্শযয্ায় েয় রেয়েছ! 
 
        “বdজীেবরা ঈ রিচnা কের না। যিদ aবসর হয় তাহেল হয় আেবাল-তােবাল ফালেতা গl কের, নয় 
িমেছ কাজ কের। িজjাসা করেল বেল, আিম চুপ কের থাকেত পাির না, তাi েবড়া বাঁধিছ। হয়েতা সময় কােট না 
েদেখ তাস েখলেত আরm কের।” (সকেল sb) 
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সpম পিরেcদ 
 

   েযা মামজমনািদ  েবিt েলাকমেহ রm  ৷   
aসংমূঢ়ঃ স মেতর্ষু সবর্পাৈপঃ pমুচয্েত ৷৷             [গীতা -- 10।3] 

 
uপায় -- িব াস 

 
        eকজন ভk -- মহাশয়, erপ সংসারী জীেবর িক uপায় নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- aবশয্ uপায় আেছ।  মােঝ মােঝ সাধুস  আর মােঝ মােঝ িনজর্েন েথেক ঈ রিচnা করেত 
হয়। আর িবচার করেত হয়। তাঁর কােছ pাথর্না করেত হয়, আমােক ভিk িব াস দাo। 
 
        “িব াস হেয় েগেলi হল। িব ােসর েচেয় আর িজিনস নাi। 
 
        (েকদােরর pিত) -- “িব ােসর কত েজার তা েতা েনছ? পুরােণ আেছ, রামচnd িযিন সাkাৎ পূণর্bh 
নারায়ণ, তাঁর ল ায় েযেত েসতু বাঁধেত হল। িকnt হনুমান রামনােম িব াস কের লাফ িদেয় সমুেdর পাের িগেয় 
পড়ল। তার েসতুর দরকার হয় নাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        “িবভীষণ eকিট পাতায় রামনাম িলেখ oi পাতািট eকিট েলােকর কাপেড়র েখাঁেট েবঁেধ িদছল। েস 
েলাকিট সমুেdর পাের যােব। িবভীষণ তােক বলেল, ‘েতামার ভয় নাi, তুিম িব াস কের জেলর uপর িদেয় চেল 
যাo, িকnt েদখ যাi aিব াস করেব, aমিন জেল ডুেব যােব।’ েলাকিট েবশ সমুেdর uপর িদেয় চেল যািcল; 
eমন সমেয় তার ভারী icা হল েয, কাপেড়র েখাঁেট িক বাঁধা আেছ eকবার েদেখ! খুেল েদেখ েয, েকবল 
‘রামনাম’ েলখা রেয়েছ! তখন েস ভাবেল, ‘e িক! ধু রামনাম eকিট েলখা রেয়েছ!’ যাi aিব াস, aমিন ডুেব 
েগল। 
 
        “যার ঈ ের িব াস আেছ, েস যিদ মহাপাতক কের -- েগা, bাhণ, stী হতয্া কের, তবুo ভগবােন ei 
িব ােসর বেল ভারী ভারী পাপ েথেক udার হেত পাের। েস যিদ বেল আর আিম eমন কাজ করব না, তার 
িকছুেতi ভয় হয় না।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান ধিরেলন: 
 

[মহাপাতক o নামমাহাtয্ ] 
 
   আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির। 
  আেখের e-দীেন, না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শ রী ৷৷   
  নািশ েগা bাhণ, হতয্া কির rণ, সুরাপান আিদ িবনািশ নারী ৷   
  e-সব পাতক, না ভািব িতেলক, bhপদ িনেত পাির ৷৷  
 

[নেরnd -- েহামাপািখ ] 
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        “ei েছেলিটেক েদখছ, eখােন eকরকম। dরn েছেল বাবার কােছ যখন বেস, েযমন জুজুিট, আবার 
চাঁদিনেত যখন েখেল, তখন আর eক মূিতর্। eরা িনতয্িসেdর থাক। eরা সংসাের কখনo বd হয় না। eকটু বয়স 
হেলi ৈচতনয্ হয়, আর ভগবােনর িদেক চেল যায়। eরা সংসাের আেস জীবিশkার জনয্। eেদর সংসােরর বst 
িকছু ভাল লােগ না -- eরা কািমনীকা েন কখনo আসk হয় না। 
 
        “েবেদ আেছ েহামাপািখর কথা। খুব uচুঁ আকােশ েস পািখ থােক। েসi আকােশেতi িডম পােড়। িডম 
পাড়েল িডমটা পড়েত থােক -- িকnt eত uচুঁ েয, aেনকিদন েথেক িডমটা পড়েত থােক। িডম পড়েত পড়েত ফুেট 
যায়। তখন ফুটেলi েদখেত পায় েয, েস পেড় যােc, মািটেত লাগেল eেকবাের চুরমার হেয় যােব। তখন েস 
পািখ মার িদেক eেকবাের েচাঁচা েদৗড় েদয়, আর uচুঁেত uেঠ যায়।” 
 
        নেরnd uিঠয়া েগেলন। 
 
        সভামেধয্ েকদার, pাণকৃ , মাsার iতয্ািদ aেনেক আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ নেরnd গাiেত, বাজােত, পড়া নায় -- সব তােতi ভাল। েসিদন েকদােরর সে  তকর্ 
করিছল। েকদােরর কথাgেলা কচকচ কের েকেট িদেত লাগল। (ঠাকুর o সকেলর হাসয্) (মাsােরর pিত) -- 
iংরাজীেত িক েকান তেকর্র বi আেছ গা? 
 
        মাsার -- আেj হাঁ, iংেরজীেত নয্ায়শাst (Logic) আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, িকরকম eকটু বল েদিখ। 
 
        মাsার eiবার মুশিকেল পিড়েলন। বিলেলন, eকরকম আেছ সাধারণ িসdাn েথেক িবেশষ িসdােn 
েপৗঁছােনা। েযমন: 
 
        সব মানুষ মের যােব, 
         পি েতরা মানুষ, 
         aতeব পি েতরা মের যােব। 
 
       “আর eকরকম আেছ, িবেশষ দৃ াn বা ঘটনা েদেখ সাধারণ িসdােn েপৗঁছােনা। েযমন: 
 
         e কাকটা কােলা, 
         o কাকটা কােলা 
         (আবার) যত কাক েদখিছ সবi কােলা, 
         aতeব সব কাকi কােলা। 
 
        “িকnt eরকম িসdাn করেল ভুল হেত পাের, েকননা হয়েতা খুঁজেত খঁুজেত আর eক েদেশ সাদা কাক 
েদখা েগল। আর eক দৃ াn -- েযখােন বৃি  েসiখােন েমঘ িছল বা আেছ; aতeব ei সাধারণ িসdাn হল েয, 
েমঘ েথেক বৃি  হয়। আরo eক দৃ াn -- e-মানুষিটর বিtশ দাঁত আেছ, o-মানুষিটর বিtশ দাঁত, আবার েয-
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েকান মানুষ েদখিছ তারi বিtশ দাঁত আেছ। aতeব সব মানুেষরi বিtশ দাঁত আেছ। 
 
        “erপ সাধারণ িসdােnর কথা iংেরজী নয্ায়শােst আেছ।” 
 
        ীরামকৃ  কথাgিল িনেলন মাt। িনেত িনেতi aনয্মনs হiেলন। কােজ কােজi আর e-িবষেয় 
েবিশ pস  হiল না। 
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a ম পিরেcদ 
 
   rিতিবpিতপnা েত যদা sাসয্িত িন লা ৷   
   সমাধাবচলা বুিdsদা েযাগমবাpয্িস ৷৷     [গীতা -- 2।53] 
 

সমািধমিnের 
 
       সভা ভ  হiল। ভেkরা eিদক oিদক পায়চাির কিরেতেছন। মাsারo প বটী iতয্ািদ sােন েবড়াiেতেছন, 
েবলা আnাজ পাঁচটা। িকয়ৎkণ পের িতিন ীরামকৃে র ঘেরর িদেক আিসয়া েদিখেলন, ঘেরর utরিদেকর েছাট 
বারাnার মেধয্ adতু বয্াপার হiেতেছ! 
 
        ীরামকৃ  িsর হiয়া দাঁড়াiয়া রিহয়ােছন। নেরnd গান কিরেতেছন, di-চািরজন ভk দাঁড়াiয়া আেছন। 
মাsার আিসয়া গান িনেতেছন। গান িনয়া আকৃ  হiয়া রিহেলন। ঠাকুেরর গান ছাড়া eমন মধুর গান িতিন 
কখনo েকাথাo েনন নাi। হঠাৎ ঠাকুেরর িদেক দৃি পাত কিরয়া aবাk  হiয়া রিহেলন। ঠাকুর দাঁড়াiয়া িনsn, 
চkুর পাতা পিড়েতেছ না; িনঃ াস-p াস বিহেছ িকনা বিহেছ! িজjাসা করােত eকজন ভk বিলেলন, eর নাম 
সমািধ! মাsার erপ কখনo েদেখন নাi, েনন নাi। aবাk হiয়া িতিন ভািবেতেছন, ভগবানেক িচnা কিরয়া 
মানুষ িক eত বাহয্jানশূনয্ হয়? না জািন কতদূর িব াস-ভিk থাকেল erপ হয়। গানিট ei: 
 
              িচnয় মম মানস হির িচদঘন িনর ন। 
 িকবা, aনুপমভািত, েমাহনমূরিত, ভকত-hদয়-র ন। 
 নবরােগ রি ত, েকািট শশী-িবিনিnত; 
 (িকবা) িবজিল চমেক, েসrপ আেলােক, পুলেক িশহের জীবন। 
 
        গােনর ei চরণিট গািহবার সময় ঠাকুর ীরামকৃ  িশহিরেত লািগেলন। েদহ েরামাি ত! চkু হiেত 
আনnাr িবগিলত হiেতেছ। মােঝ মােঝ েযন িক েদিখয়া হািসেতেছন। না জািন ‘েকািট শশী-িবিনিnত’ কী 
aনুপম rপদশর্ন কিরেতেছন! eরi নাম িক ভগবােনর িচnয়-rপ-দশর্ন? কত সাধন কিরেল, কত তপসয্ার ফেল, 
কতখািন ভিk-িব ােসর বেল, erপ ঈ র-দশর্ন হয়? আবার গান চিলেতেছ: 
 
 hিদ-কমলাসেন,                ভজ তাঁর চরণ, 
 েদখ শাn মেন, েpম নয়েন, aপrপ িpয়দশর্ন! 
 
        আবার েসi ভুবনেমাহন হাসয্! শরীর েসirপ িনsn! িsিমত েলাচন! িকnt িক েযন aপrপ rপদশর্ন 
কিরেতেছন! আর েসi aপrপ rপদশর্ন কিরয়া েযন মহানেn ভািসেতেছন! 
 
        eiবার গােনর েশষ হiল। নেরnd গাiেলন: 
 
 িচদানnরেস, ভিkেযাগােবেশ, হo ের িচরগমন ৷ 
 (িচদানnরেস, হায় ের) (েpমানnরেস) ৷৷ 
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        সমািধর o েpমানেnর ei ad ুত ছিব hদয়মেধয্ gহণ কিরয়া মাsার গৃেহ pতয্াবতর্ন কিরেত লািগেলন। 
মােঝ মােঝ hদয়মেধয্ েসi hদেয়াntকারী মধুর স ীেতর ফুট uিঠেত লািগল: 
 
  “েpমানnরেস হo ের িচরমগন।” (হিরেpেম মt হেয়)। 
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নবম পিরেcদ 
 

চতুথর্ দশর্ন 
 
          যং লব া চাপরং লাভং মনয্েত নািধকং ততঃ ৷   
          যিsn  িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত ৷৷        [গীতা -- 6।22] 
 

[নেরnd, ভবনাথ pভৃিতর সে  আনn ] 
 
        তাহার পরিদনo ছুিট িছল। েবলা িতনটার সময় মাsার আবার আিসয়া uপিsত। ঠাকুর ীরামকৃ  েসi 
পূবর্পিরিচত ঘের বিসয়া আেছন। েমেঝেত মাdর পাতা। েসখােন নেরnd, ভবনাথ, আরo di-eকজন বিসয়া 
আেছন। কয়িটi েছাকরা, uিনশ-কুিড় বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাসয্বদন, েছাট তkেপােশর uপর বিসয়া আেছন, 
আর েছাকরােদর সিহত আনেn কথাবাতর্া কিহেতেছন। 
 
        মাsার ঘের pেবশ কিরেতেছন েদিখয়াi ঠাকুর ucহাসয্ কিরয়া েছাকরােদর বিলয়া uিঠেলন, “oi ের 
আবার eেসেছ!” -- বিলয়াi হাসয্। সকেল হািসেত লািগল। মাsার আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরয়া বিসেলন। 
-- আেগ হাতেজাড় কিরয়া দাঁড়াiয়া pণাম কিরেতন -- iংেরজী পড়া েলােকরা েযমন কের। িকnt আজ িতিন 
ভূিম  হiয়া pণাম কিরেত িশিখয়ােছন। িতিন আসন gহণ কিরেল, ীরামকৃ  েকন হািসেতিছেলন, তাহাi 
নেরndািদ ভkেদর বুঝাiয়া িদেতেছন। 
 
        “েদখ, eকটা ময়ূরেক েবলা চারটার সময় আিফম খাiেয় িদিcল। তার পরিদন িঠক চারটার সময় ময়ূরটা 
uপিsত -- আিফেমর েমৗতাত ধেরিছল -- িঠক সমেয় আিফম েখেত eেসেছ!” (সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার মেন মেন ভািবেতেছন, “iিন িঠক কথাi বিলেতেছন। বািড়েত যাi িকnt িদবািনিশ iঁহার িদেক মন 
পিড়য়া থােক -- কখন েদিখব, কখন েদিখব। eখােন েক েযন েটেন আনেল! মেন করেল aনয্ জায়গায় যাবার েজা 
নাi, eখােন আসেতi হেব!” eirপ ভািবেতেছন, ঠাকুর eিদেক েছাকরাgিলর সিহত aেনক ফি নাি  কিরেত 
লািগেলন েযন তারা সমবয়s। হাসীর লহরী uিঠেত লািগল। েযন আনেnর হাট বিসয়ােছ। 
 
        মাsার aবাk  হiয়া ei ad ুত চিরt েদিখেতেছন। ভািবেতেছন, iঁহারi িক পূবর্িদেন সমািধ o aদৃ পূবর্ 
েpমানn েদিখয়ািছলাম? েসi বয্িk িক আজ pাকৃত েলােকর নয্ায় বয্বহার কিরেতেছন? iিনi িক আমায় pথম 
িদেন uপেদশ িদবার সময় িতরsার কিরয়ািছেলন? iিনi িক আমায় “তুিম িক jানী” বেলিছেলন? iিনi িক 
সাকার-িনরাকার di সতয্ বেলিছেলন? iিনi িক আমায় বেলিছেলন েয, ঈ রi সতয্ আর সংসােরর সমsi 
aিনতয্? iিনi িক আমায় সংসাের দাসীর মেতা থাকেত বেলিছেলন? 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আনn কিরেতেছন o মাsারেক eক-eকবার েদিখেতেছন। েদিখেলন, িতিন aবাk  হiয়া 
বিসয়া আেছন। তখন রামলালেক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, “েদখ্ , eর eকটু uেমর েবিশ িকনা, তাi eকটু 
গmীর। eরা eত হািসখুিশ করেছ, িকnt e চুপ কের বেস আেছ।” মাsােরর বয়স তখন সাতাশ বৎসর হiেব। 
 
        কথা কিহেত কিহেত পরম ভk হনুমােনর কথা uিঠল। হনুমােনর পট eকখািন ঠাকুেরর ঘেরর েদoয়ােল 
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িছল। ঠাকুর বিলেলন, “েদখ, হনুমােনর িক ভাব! ধন, মান, েদহসুখ িকছুi চায় না; েকবল ভগবানেক চায়! যখন 
sিটকsm েথেক bhাst িনেয় পালােc তখন মেnাদরী aেনকরকম ফল িনেয় েলাভ েদখােত লাগল। ভাবেল 
ফেলর েলােভ েনেম eেস astটা যিদ েফেল েদয়; িকnt হনুমান ভুলবার েছেল নয়; েস বলেল: 
 

[গীত – ‘ ীরামকlতr’ ] 
 
  আমার িক ফেলর aভাব ৷ 
  েপেয়িছ েয ফল, জনম সফল, 
  েমাk-ফেলর বৃk রাম hদেয় ৷৷ 
  ীরামকlতrমূেল বেস রi -- 
  যখন েয ফল বা া েসi ফল pাp হi। 
  ফেলর কথা কi, (ধিন েগা), o ফল gাহক নi; 
  যাব েতােদর pিতফল েয িদেয় ৷৷ 
 

[সমািধমিnের ] 
 
        ঠাকুর ei গান গািহেতেছন। আবার েসi ‘সমািধ’! আবার িনsn েদহ, িsিমত েলাচন, েদহ িsর! বিসয়া 
আেছন -- ফেটাgােফ েযrপ ছিব েদখা যায়। ভেkরা eiমাt eত হািসখুিশ কিরেতিছেলন, eখন সকেলi 
eকদৃি  হiয়া ঠাকুেরর েসi adতু aবsা িনরীkণ কিরেতেছন। সমািধ aবsা মাsার ei িdতীয়বার দশর্ন 
কিরেলন। aেনকkণ পের oi aবsার পিরবতর্ন হiেতেছ। েদহ িশিথল হiল। মুখ সহাসয্ হiল। iিndয়গণ আবার 
িনেজর িনেজর কাযর্ কিরেতেছ। চেkর েকাণ িদয়া আনnাr িবসজর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুর ‘রাম রাম’, ei নাম 
ucারণ কিরেতেছন। 
 
        মাsার ভািবেত লািগেলন, ei মহাপুrষi িক েছেলেদর সে  ফচিকিম কিরেতিছেলন? তখন েযন পাঁচ 
বছেরর বালক! 
 
        ঠাকুর পূবর্বৎ pকৃিতs হiয়া আবার pাকৃত েলােকর নয্ায় বয্বহার কিরেতেছন। মাsারেক o নেরndেক 
সেmাধন কিরয়া বিলেলন, “েতামরা dজেন iংেরজীেত কথা কo o িবচার কর আিম নব।” 
 
        মাsার o নেরnd uভেয় ei কথা িনয়া হািসেতেছন। dজেন িকছু িকছু আলাপ কিরেত লািগেলন, িকnt 
বাংলােত। ঠাকুেরর সামেন মাsােরর িবচার আর সmব নয়। তাঁহার তেকর্র ঘর ঠাকুেরর কৃপায় eকরকম বn। আর 
িকrেপ তকর্-িবচার কিরেবন? ঠাকুর আর eকবার িজদ কিরেলন, িকnt iংেরিজেত তকর্ করা হiল না।  
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দশম পিরেcদ 
 
  tমkরং পরমং েবিদতবয্ং, tমসয্ িব সয্ পরং িনধানm  ৷ 
  tমবয্য়ঃ শা তধমর্েগাpা, সনাতনstং, পুrেষা মেতা েম ৷৷    [গীতা -- 11।18] 
 

anর  সে  – ‘আিম েক’? 
 
        পাঁচটা বািজয়ােছ। ভk কয়িট েয যার বািড়েত চিলয়া েগেলন। েকবল মাsার o নেরnd রিহেলন। নেরnd 
গাড়ু লiয়া হাঁসপুকুেরর o ঝাuতলার িদেক মুখ ধুiেত েগেলন। মাsার ঠাকুরবািড়র eিদক-oিদক পায়চাির 
কিরেতেছন: িকয়ৎkণ পের কুিঠর কাছ িদয়া হাঁসপুকুেরর িদেক আিসেত লািগেলন। েদিখেলন, পুকুেরর 
দিkণিদেকর িসঁিড়র চাতােলর uপর ীরামকৃ  দাঁড়াiয়া, নেরnd গাড়ু হােত কিরয়া মুখ ধুiয়া দাঁড়াiয়া আেছন। 
ঠাকুর বিলেতেছন, “েদখ্ Ú, আর eকটু েবিশ েবিশ আসিব। সেব নূতন আসিছস িকনা! pথম আলােপর পর নূতন 
সকেলi ঘন ঘন আেস, েযমন -- নূতন পিত (নেরnd o মাsােরর হাসয্)। েকমন আসিব েতা?” নেরnd 
bাhসমােজর েছেল, হািসেত হািসেত বিলেলন, “হাঁ, েচ া করব।” 
 
        সকেল কুিঠর পথ িদয়া ঠাকুেরর ঘের আিসেতেছন। কুিঠর কােছ মাsারেক ঠাকুর বিলেলন, “েদখ্ , চাষারা 
হােট গr িকনেত যায়; তারা ভাল গr, মn গr েবশ েচেন। লয্ােজর িনেচ হাত িদেয় েদেখ। েকানo গr লয্ােজ 
হাত িদেল েয় পেড়, েস গr েকেন না। েয গr লয্ােজ হাত িদেল িতিড়ং-িমিড়ং কের লািফেয় uেঠ েসi গrেকi 
পছn কের। নেরnd েসi গrর জাত; িভতের খুব েতজ!” ei বিলয়া ঠাকুর হািসেতেছন। “আবার েকu েকu 
েলাক আেছ, েযন িচঁেড়র ফলার, আঁট নাi, েজার নাi, ভয্াৎ ভয্াৎ করেছ।” 
 
        সnয্া হiল। ঠাকুর ঈ রিচnা কিরেতেছন; মাsারেক বিলেলন, “তুিম নেরেndর সে  আলাপ করেগ, আমায় 
বলেব িকরকম েছেল।” 
 
        আরিত হiয়া েগল। মাsার aেনকkণ পের চাঁদিনর পি ম ধাের নেরndেক েদিখেত পাiেলন। পরsর 
আলাপ হiেত লািগল। নেরnd বিলেলন, আিম সাধারণ bাhসমােজর। কেলেজ পিড়েতিছ iতয্ািদ। 
 
        রাত হiয়ােছ -- মাsার eiবার িবদায় gহণ কিরেবন। িকnt যাiেত আর পািরেতেছন না। তাi নেরেndর 
িনকট হiেত আিসয়া ঠাকুর ীরামকৃ েক খঁুিজেত লািগেলন। তাঁহার গান িনয়া hদয়, মন মুg হiয়ােছ; বড় সাধ 
েয, আবার তাঁর ীমুেখ গান িনেত পান। খঁুিজেত খঁুিজেত েদিখেলন, মা-কালীর মিnের মার diপাে র্ আেলা 
jিলেতিছল। বৃহৎ নাটমিnের eকিট আেলা jিলেতেছ, kীণ আেলাক। আেলা o anকার িমি ত হiেল েযrপ 
হয়, েসirপ নাটমিnের েদখাiেতিছল। 
 
        মাsার ঠাকুেরর গান িনয়া আtহারা হiয়ােছন। েযন মntমুg সপর্। ekেণ স ুিচতভােব ঠাকুরেক িজjাসা 
কিরেলন, “আজ আর িক গান হেব?” ঠাকুর িচnা কিরয়া বিলেলন, “না, আজ আর গান হেব না” ei বিলয়া িক 
েযন মেন পিড়ল, aমিন বিলেলন, “তেব eক কমর্ কেরা। আিম বলরােমর বািড় কিলকাতায় যাব, তুিম েযo, 
েসখােন গান হেব।” 
 
        মাsার -- েয আjা। 
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        ীরামকৃ  -- তুিম জান? বলরাম বসু? 
 
        মাsার -- আjা না। 
 
        ীরামকৃ  -- বলরাম বসু। েবাসপাড়ায় বািড়। 
 
        মাsার -- েয আjা, আিম িজjাসা করব। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর সে  নাটমিnের েবড়াiেত েবড়াiেত) -- আcা, েতামায় eকটা কথা িজjাসা কির, 
আমােক েতামার িক েবাধ হয়? 
 
        মাsার চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার বিলেতেছন, 
 
        “েতামার িক েবাধ হয়? আমার কয় আনা jান হেয়েছ?” 
 
        মাsার – ‘আনা’ e-কথা বুঝেত পারিছ না; তেব erপ jান বা েpমভিk বা িব াস বা ৈবরাগয্ বা uদার 
ভাব কখন েকাথাo েদিখ নাi। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  হািসেত লািগেলন। 
 
        erপ কথাবাতর্ার পর মাsার pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। 
 
        সদর ফটক পযর্n আিসয়া আবার িক মেন পিড়ল, aমিন িফিরেলন। আবার নাটমিnের ঠাকুর ীরামকৃে র 
কােছ আিসয়া uপিsত। 
 
        ঠাকুর েসi kীনােলাকমেধয্ eকাকী পাদচারণ কিরেতেছন। eকাকী -- িনঃস । প রাজ েযন aরণয্মেধয্ 
আপন মেন eকাকী িবচরণ কিরেতেছন! আtারাম; িসংহ eকলা থাকেত, eকলা েবড়ােত ভালবােস! aনেপk! 
 
        aবাk  হiয়া মাsার আবার েসi মহাপুrষদশর্ন কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আবার েয িফের eেল? 
 
        মাsার -- আjা, েবাধ হয় বড়-মানুেষর বািড় -- েযেত িদেব িক না; তাi যাব না ভাবিছ। eiখােন eেসi 
আপনার সে  েদখা করব। 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, তা েকন? তুিম আমার নাম করেব। বলেব তাঁর কােছ যাব, তাহেলi েকu আমার 
কােছ িনেয় আসেব। 
 
        মাsার “েয আjা” বিলয়া আবার pণাম কিরয়া িবদায় লiেলন। 
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ীরামকৃ  ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র বলরাম-মিnের ভkসে  েpমানেn নৃতয্ 
 
        রািt 8টা-9টা হiেব। ৺েদালযাtা।1 রাম, মেনােমাহন, রাখাল, িনতয্েগাপাল pভৃিত ভkগণ তাঁহােক 
েঘিরয়া রিহয়ােছন। সকেলi হিরনাম সংকীতর্ন কিরেত কিরেত মt হiয়ােছন। কেয়কিট ভেkর ভাবাবsা হiয়ােছ। 
িনতয্েগাপােলর ভাবাবsায় বkঃsল রিkমবণর্ হiয়ােছ। সকেল uপেবশন কিরেল মাsার ঠাকুরেক pণাম 
কিরেলন। েদিখেলন, রাখাল iয়া আেছন, ভাবািব  o বাহয্jানশূনয্। ঠাকুর তাঁহার বুেক হাত িদয়া “শাn হo” 
“শাn হo” বিলেতেছন। রাখােলর ei pথম ভাবাবsা।2 িতিন কিলকাতার বাসােত িপtালেয় থােকন, মােঝ মােঝ 
ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যান। ei সমেয় শয্ামপুকুর িবদয্াসাগর মহাশেয়র sুেল কেয়ক িদন পিড়য়ািছেলন। 
 
        ঠাকুর মাsারেক দিkেণ ের বিলয়ািছেলন, “আিম কিলকাতায় বলরােমর বািড়েত যাব, তুিম আিসo।” তাi 
িতিন তাঁহােক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। (28েশ ফাlgন, 1288, কৃ া ষ ী); 11i মাচর্, শিনবার 1882 ী াb, 

ীযুk বলরাম ঠাকুরেক িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। 
 
        eiবার ভেkরা বারাnায় বিসয়া pসাদ পাiেতেছন। দােসর নয্ায় বলরাম দাঁড়াiয়া আেছন, েদিখেল েবাধ 
হয় না, িতিন ei বািড়র কতর্া। 
 
        মাsার ei নূতন আিসেতেছন। eখনo ভkেদর সে  আলাপ হয় নাi। েকবল দিkেণ ের নেরেndর সে  
আলাপ হiয়ািছল। 
 

[সবর্ধমর্-সমnয় ] 
 
        কেয়কিদন পের ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের িশবমিnের িসঁিড়র uপর ভাবািব  হiয়া বিসয়া আেছন। 
েবলা 4টা-5টা হiেব। মাsার কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পূেবর্ ঠাকুর িনেজর ঘের েমেঝর uপর িবছানা পাতা -- তাহােত িব াম কিরেতিছেলন। eখনo 
ঠাকুেরর েসবার জনয্ কােছ েকহ থােকন না। hদয় যাoয়ার পর ঠাকুেরর ক  হiেতেছ। কিলকাতা হiেত মাsার 
আিসেল িতিন তাঁহার সে  কথা কিহেত কিহেত, ী ীরাধাকােnর মিnেরর সmুখs িশবমিnেরর িসঁিড়েত আিসয়া 
বিসয়ািছেলন। িকnt মিnর দৃে  হঠাৎ ভাবািব  হiয়ােছন। 
 
        ঠাকুর জগnাতার সে  কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, “মা, সbাi বলেছ, আমার ঘিড় িঠক চলেছ। ী ান, 
bhjানী, িহn ু, মুসলমান -- সকেলi বেল, আমার ধমর্ িঠক, িকnt মা, কাrর ঘিড় েতা িঠক চলেছ না। েতামােক 
                                                 
1 েদালযাtার 7 িদন পের হiেব। কারণ gp েpস পি কা মেত oi বৎসর েদালযাtা 4ঠা মাচর্ িছল। ীমo ei পিরেcেদ uেlখ 
কিরয়ােছন, 11i মাচর্, 1882, ীরামকৃ  বলরাম-মিnের আিসয়ািছেলন। -- p: 
2 িdতীয় ভাবাবsা হiেব বিলয়া আমােদর মেন হয়। মাsার মহাশয় িনেজi 19 েসেpmর, 1884-েত uেlখ কিরয়ােছন ‘রাখােলর  
pথম ভাব 1881’। -- p: 
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িঠক েক বুঝেত পারেব। তেব বয্াকুল হেয় ডাকেল েতামার কৃপা হেল সব পথ িদেয় েতামার কােছ েপৗঁছােনা যায়। 
মা, ী ানরা িগজর্ােত েতামােক িক কের ডােক, eকবার েদিখo! িকnt মা, িভতের েগেল েলােক িক বলেব? যিদ 
িকছু হা ামা হয়? আবার কালীঘের যিদ ঢুকেত না েদয়? তেব িগজর্ার েদারেগাড়া েথেক েদিখo।” 
 

[ভkসে  ভজনানেn -- রাখালেpম -- “েpেমর সুরা” ] 
 
        আর eক িদন ঠাকুর িনেজর ঘের েছাট খাটিটর uপর বিসয়া আেছন, আনnময় মূিতর্ -- হাসয্বদন। ীযুk 
কালীকৃে র3 সে  মাsার আিসয়া uপিsত। 
 
        কালীকৃ  জািনেতন না, তাঁহােক তাঁহার বnু েকাথায় লiয়া আিসেতেছন। বnু বিলয়ািছেলন, “ িঁড়র 
েদাকােন যােব েতা আমার সে  eস; েসখােন eক জালা মদ আেছ।” মাsার আিসয়া বnুেক যাহা বিলয়ািছেলন, 
pনামাnর ঠাকুরেক সমs িনেবগন কিরেলন। ঠাকুরo হািসেত লািগেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “ভজানn, bhানn, ei আনni সুরা; েpেমর সুরা। মানবজীবেনর uেdশয্ ঈ ের েpম, 
ঈ রেক ভালবাসা। ভিki সার, jানিবচার কের ঈ রেক জানা বড়i কিঠন।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেত লািগেলন: 
 
  েক জােন কালী েকমন, ষড় দশর্েন না পায় দরশন। 
  আtারােমর আtা কালী pমাণ pণেবর মতন, 
  েস েয ঘেট ঘেট িবরাজ কের icাময়ীর icা েযমন। 
  কালীর uদের bhা  ভা  pকা  তা বুঝ েকমন, 
  েযমন িশব বুেঝেছন কালীর মমর্, aনয্ েকবা জােন েতমন। 
  মূলাধাের সহsাের সদা েযাগী কের মনন, 
  কালী পdবেন হংস-সেন, হংসীrেপ কের রমণ। 
  pসাদ ভােষ, েলােক হােস, সnরেণ িসnু-তরণ, 
  আমার মন বুেঝেছ, pাণ বুেঝ না; ধরেব শশী হেয় বামন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার বিলেতেছন, ঈ রেক ভালবাসা -- eiিট জীবেনর uেdশয্; েযমন বৃnাবেন েগাপ-
েগাপীরা, রাখালরা ীকৃ েক ভালবাসত। যখন ীকৃ  মথুরায় েগেলন, রাখােলরা তাঁর িবরেহ েকঁেদ েকেঁদ 
েবড়াত। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ঊ র্দৃি  হiয়া গান গািহেতেছন: 
 
  েদেখ eলাম eক নবীন রাখাল, 
  নবীন তrর ডাল ধের,  
  নবীন বৎস েকােল কের, 
                                                 
3 কালীকৃ  ভ াচাযর্ পের িবদয্াসাগর কেলেজ Senior Professor of Sanskrit (সংsৃত ভাষা o সািহেতয্র pধান aধয্াপক) 
হiয়ািছেলন। 
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  বেল, েকাথা ের ভাi কানাi। 
  আবার, কা বi কানাi েবেরায় না ের, 
  বেল েকাথা ের ভাi, 
  আর নয়ন-জেল েভেস যায়। 
 
        ঠাকুেরর েpমমাখা গান িনয়া মাsােরর চkুেত জল আিসয়ােছ। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  শয্ামপুকুের -- pাণকৃে র বাটীেত 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় আজ ভাগমন কিরয়ােছন। ীযুk pাণকৃ  মুেখাপাধয্ােয়র শয্ামপুকুর বাটীর 
িdতলায় ৈবঠকখানাঘের ভkসে  বিসয়া আেছন। eiমাt ভkসে  বিসয়া pসাদ পাiয়ােছন। আজ 2রা eিpল, 
রিববার, 1882 ী:, 21েশ ৈচt, 1288, kা চতুর্দশী; eখন েবলা 1/2টা হiেব। কােpন oi পাড়ােতi থােকন; 
ঠাকুেরর icা e-বািড়েত িব ােমর পর কােpেনর বািড় হiয়া, তাঁহােক দশর্ন কিরয়া ‘কমলকুিটর’ নামক বািড়েত 

ীযুk েকশব েসনেক দশর্ন কিরেত যাiেবন। pাণকৃে র ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন; রাম, মেনামহন, েকদার, 
সুেরnd, িগরীnd, (সুেরেndর াতা), রাখাল, বলরাম, মাsার pভৃিত ভেkরা uপিsত। 
 
        পাড়ার বাবুরা o aনয্ানয্ িনমিntত বয্িkরাo আেছন, ঠাকুর িক বেলন -- িনবার জনয্ সকেলi uৎসুক 
হiয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, ঈ র o তাঁহার ঐ যর্। ei জগৎ তাঁর ঐ যর্। 
 
        “িকnt ঐ যর্ েদেখi সকেল ভুেল যায়, যাঁর ঐ যর্ তাঁেক েখাঁেজ না। কািমনী-কা ন েভাগ করেত সকেল 
যায়; িকnt dঃখ, aশািni েবিশ। সংসার েযন িবশালাkীর দ, েনৗকা দেহ eকবার পড়েল আর রkা নাi। েসঁকুল 
কাঁটার মেতা eক ছােড় েতা আর eকিট জড়ায়। েগালকধাnায় eকবার ঢুকেল েবrেনা মুশিকল। মানুষ েযন 
ঝলসা েপাড়া হেয় যায়।” 
 
        eকজন ভk -- eখন uপায়? 
 

[uপায় -- সাধুস  আর pাথর্না ] 
 
        ীরামকৃ  -- uপায়: সাধুস  আর pাথর্না। 
 
        “ৈবেদয্র কােছ না েগেল েরাগ ভাল হয় না। সাধুস  eকিদন করেল হয় না, সবর্দাi দরকার; েরাগ েলেগi 
আেছ। আবার ৈবেদয্র কােছ না থাকেল নাড়ীjান হয় না, সে  সে  ঘুরেত হয়। তেব েকাn িট কেফর নাড়ী, 
েকাn িট িপেtর নাড়ী েবাঝা যায়।” 
 
        ভk -- সাধুসে  িক uপকার হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ ের aনুরাগ হয়। তাঁর uপর ভালবাসা হয়। বয্াকুলতা না eেল িকছুi হয় না। সাধুস  
করেত করেত ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হয়। েযমন বািড়েত কাrর aসুখ হেল সবর্দাi মন বয্াকুল হেয় থােক, 
িকেস েরাগী ভাল হয়। আবার কাrর যিদ কমর্ যায়, েস বয্িk েযমন আিফেস আিফেস ঘুের ঘুের েবড়ায়, বয্াকুল 
হেত হয়, েসirপ। যিদ েকান আিফেস বেল কমর্ খািল েনi, আবার তার পরিদন eেস িজjাসা কের, আজ িক 
েকান কমর্ খািল হেয়েছ? 
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        “আর eকিট uপায় আেছ -- বয্াকুল হেয় pাথর্না। িতিন েয আপনার েলাক, তাঁেক বলেত হয়, তুিম েকমন, 
েদখা দাo -- েদখা িদেতi হেব -- তুিম আমােক সৃি  কেরছ েকন? িশখরা বেলিছল, ‘ঈ র দয়াময়’; আিম তাঁেদর 
বেলিছলাম, দয়াময় েকন বলব? িতিন আমােদর সৃি  কেরেছন, যােত আমােদর ম ল হয়, তা যিদ কেরন েস িক 
আর আ যর্! মা-বাপ েছেলেক পালন করেব, েস আবার দয়া িক? েস েতা করেতi হেব, তাi তাঁেক েজার কের 
pাথর্না করেত হয়। িতিন েয আপনার মা, আপনার বাপ! েছেল যিদ খাoয়া তয্াগ কের, বাপ-মা িতন বৎসর 
আেগi িহসয্া েফেল েদয়। আবার যখন েছেল পয়সা চায়, আর পুনঃপুনঃ বেল, ‘মা, েতার dিট পােয় পিড়, 
আমােক dিট পয়সা েদ’, তখন মা বয্াজার হেয় তার বয্াকলুতা েদেখ পয়সা েফেল েদয়। 
 
        “সাধুস  করেল আর eকিট uপকার হয়। সদসৎ িবচার। সৎ -- িনতয্ পদাথর্ aথর্াৎ ঈ র। aসৎ aথর্াৎ 
aিনতয্। aসৎপেথ মন েগেলi িবচার করেত হয়। হািত পেরর কলাগাছ েখেত ড়ঁ বাড়ােল েসi সময় মাhত ডাঙস 
মাের।” 
 
        pিতেবশী -- মহাশয়, পাপবুিd েকন হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর জগেত সকলরকম আেছ। সাধু েলাকo িতিন কেরেছন, d  েলাকo িতিন কেরেছন, 
সd বুিd িতিনi েদন, aসd বুিdo িতিনi েদন। 
 

 [পাপীর দািয়t o কমর্ফল ] 
 
        pিতেবশী -- তেব পাপ করেল আমােদর েকান দািয়t নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েরর িনয়ম েয, পাপ করেল তার ফল েপেত হেব। ল া েখেল, তার ঝাল লাগেব না? 
েসেজাবাবু বয়সকােল aেনকরকম কেরিছল, তাi মৃতুয্র সময় নানারকম aসুখ হল। কম বয়েস eত েটর পাoয়া 
যায় না। কালীবািড়েত েভাগ রাঁধবার aেনক সঁুদরী কাঠ থােক। িভেজ কাঠ pথমটা েবশ jেল যায়, তখন িভতের 
েয জল আেছ, েটর পাoয়া যায় না। কাঠটা েপাড়া েশষ হেল যত জল েপছেন েঠেল আেস o ফয্াঁচেফাঁচ কের uনুন 
িনিভেয় েদয়। তাi কাম, েkাধ, েলাভ -- e-সব েথেক সাবধান হেত হয়। েদখ না, হনুমান েkাধ কের ল া দg 
কেরিছল, েশেষ মেন পড়ল, aেশাকবেন সীতা আেছন, তখন ছটফট করেত লাগল, পােছ সীতার িকছু হয়। 
 
        pিতেবশী -- তেব ঈ র d  েলাক করেলন েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর icা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়ােত িবদয্াo আেছ, aিবদয্াo আেছ। anকােররo pেয়াজন 
আেছ, anকার থাকেল আেলার আরo মিহমা pকাশ হয়। কাম, েkাধ, েলাভ খারাপ িজিনস বেট, তেব িতিন 
িদেয়েছন েকন? মহৎ েলাক তেয়র করেবন বেল। iিndয় জয় করেল মহৎ হয়। িজেতিndয় িক না করেত পাের? 
ঈ রলাভ পযর্n তাঁর কৃপায় করেত পাের। আবার aনয্িদেক েদখ, কাম েথেক তাঁর সৃি -লীলা চলেছ। 
 
        “d  েলােকরo দরকার আেছ। eকিট তালুেকর pজারা বড়i dদর্াn হেয়িছল। তখন েগালক েচৗধুিরেক 
পািঠেয় েদoয়া হল। তার নােম pজারা কাঁপেত লাগল -- eত কেঠার শাসন। সবi দরকার। সীতা বলেলন, রাম! 
aেযাধয্ায় সব a ািলকা হত েতা েবশ হত, aেনক বািড় েদখিছ ভাঙা, পুরােনা। রাম বলেলন, সীতা! সব বািড় 
সুnর থাকেল িমstীরা িক করেব? (সকেলর হাসয্) ঈ র সবরকম কেরেছন -- ভাল গাছ, িবষ গাছ, আবার 
আগাছাo কেরেছন। জােনায়ারেদর িভতর ভাল-মn সব আেছ -- বাঘ, িসংহ, সাপ সব আেছ।” 
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[সংসােরo ঈ রলাভ হয় -- সকেলরi মুিk হেব ] 

 
        pিতেবশী -- মহাশয়, সংসাের েথেক িক ভগবানেক পাoয়া যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- aবশয্ পাoয়া যায়। তেব যা বললুম, সাধুস  আর সবর্দা pাথর্না করেত হয়। তাঁর কােছ 
কাঁদেত হয়। মেনর ময়লাgেলা ধুেয় েগেল তাঁর দশর্ন হয়। মনিট েযন মািট-মাখােনা েলাহার ছঁুচ -- ঈ র চুmক 
পাথর, মািট না েগেল চুmক পাথেরর সে  েযাগ হয় না। কাদঁেত কাঁদেত ছঁুেচর মািট ধুেয় যায়; ছঁুেচর মািট aথর্াৎ 
কাম, েkাধ, েলাভ, পাপবুিd, িবষয়বুিd। মািট ধুেয় েগেলi ছঁুচেক চুmক পাথের েটেন লেব -- aথর্াৎ ঈ রদশর্ন 
হেব। িচt িd হেল তেব তাঁেক লাভ হয়। jর হেয়েছ, েদেহেত রস aেনক রেয়েছ তােত কুiনাiেন িক কাজ হেব। 
সংসাের হেব না েকন? oi সাধুস , েকঁেদ েকঁেদ pাথর্না, মােঝ মােঝ িনজর্েন বাস; eকটু েবড়া না িদেল 
ফুটপােথর চারাগাছ, ছাগল গrেত েখেয় েফেল। 
 
        pিতেবশী -- যারা সংসাের আেছ, তাহেল তােদরo হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- সকেলরi মুিk হেব। তেব grর uপেদশ aনুসাের চলেত হয়। বাঁকাপেথ েগেল িফের 
আসেত ক  হেব। মুিk aেনক েদিরেত হয়। হয়েতা e-জেno হল না, আবার হয়েতা aেনক জেnর পর হল। 
জনকািদ সংসােরo কমর্ কেরিছেলন। ঈ রেক মাথায় েরেখ কাজ করেতন। নৃতয্কী েযমন মাথায় বাসন কের নােচ। 
আর পি েমর েমেয়েদর েদখ নাi? মাথায় জেলর ঘড়া, হাসেত হাসেত কথা কiেত কiেত যােc। 
 
        pিতেবশী -- grর uপেদশ বলেলন। gr েকমন কের পাব? 
 
        ীরামকৃ  -- েয-েস েলাক gr হেত পাের না। বাহাdরী কাঠ িনেজo েভেস চেল যায়, aেনক জীবজnto 
চেড় েযেত পাের। হাবােত কােঠর uপর চড়েল, কাঠo ডুেব যায়, েয চেড় েসo ডুেব যায়। তাi ঈ র যুেগ যুেগ 
েলাকিশkার জনয্ িনেজ grrেপ aবতীণর্ হন। সিcদানni gr। 
 
        “jান কােক বেল; আর আিম েক? ঈ রi কতর্া আর সব aকতর্া -- eর নাম jান। আিম aকতর্া। তাঁর 
হােতর যnt। তাi আিম বিল, মা, তুিম যntী, আিম যnt; তুিম ঘরণী, আিম ঘর; তুিম iি িনয়ার; েযমন চালাo, 
েতমিন চিল; েযমন করাo, েতমিন কির; েযমন বলাo, েতমিন বিল; নাহং নাহং তঁুh তঁুh।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

কমলকুিটের ীরামকৃ  o ীযুk েকশব েসন 
 
        ীরামকৃ  কােpেনর বাটী হiয়া ীযুk েকশব েসেনর ‘কমলকুিটর’ নামক বাটীেত আিসয়ােছন। সে  রাম, 
মেনােমাহন, সুেরnd, মাsার pভৃিত aেনকgিল ভk। সকেল িdতল হলঘের uপেবশন কিরয়ােছন। ীযুk pতাপ 
মজুমদার, ীযুk ৈtেলাকয্ pভৃিত bাhভkগণo uপিsত আেছন। 
 
        ঠাকুর ীযুk েকশবেক বড় ভালবােসন। যখন েবলঘেরর বাগােন সিশষয্ িতিন সাধন-ভজন কিরেতিছেলন, 
aথর্াৎ 1875 ী ােb মােঘাৎসেবর পর -- িকছুিদেনর মেধয্ ঠাকুর eকিদন বাগােন িগয়া তাঁহার সিহত েদখা 
কিরয়ািছেলন। সে  ভািগেনয় hদয়রাম। েবলঘেরর ei বাগােন তাঁহােক বেলিছেলন, েতামারi লয্াজ খেসেছ, 
aথর্াৎ তুিম সব তয্াগ কের সংসােরর বািহেরo থাকেত পার আবার সংসােরo থাকেত পার; েযমন েবঙািচর লয্াজ 
খসেল জেলo থাকেত পাের, আবার ডাঙােতo থাকেত পাের। পের দিkেণ ের, কমলকুিটের, bাhসমাজ iতয্ািদ 
sােন aেনকবার ঠাকুর কথাcেল তাঁহােক uপেদশ িদয়ািছেলন, “নানা পথ িদয়া, নানা ধেমর্র িভতর িদয়া 
ঈ রলাভ হেত পাের। মােঝ মােঝ িনজর্েন সাধন-ভজন কের ভিkলাভ কের সংসাের থাকা যায়; জনকািদ 
bhjানলাভ কের সংসাের িছেলন; বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হয়, তেব েদখা েদন; েতামরা যা কর, িনরাকার 
সাধন, েস খুব ভাল। bhjান হেল িঠক েবাধ করেব -- ঈ র সতয্ আর সব aিনতয্; bh সতয্, জগৎ িমথয্া। 
সনাতন িহn ুধেমর্ সাকার িনরাকার di মােন; নানাভােব ঈ েরর পূজা কের -- শাn, দাসয্, সখয্, বাৎসলয্, মধুর। 
েরাশনেচৗিকoয়ালারা eকজন ধু েপাঁ ধের বাজায় aথচ তার বাঁশীর সাত েফাকর আেছ; িকnt আর eকজন তারo 
সাত েফাকর আেছ, েস নানা রাগরািগণী বাজায়। 
 
        “েতামরা সাকার মােনা না, তােত িকছু kিত নাi; িনরাকােরর িন া থাকেলi হল। তেব সাকারবাদীেদর 
টানটুকু েনেব। মা বেল তাঁেক ডাকেল ভিk-েpম আরo বাড়েব। কখন দাসয্, কখন বাৎসলয্, কখন মধরু ভাব। 
েকান কামনা নাi তাঁেক ভালবািস, eিট েবশ। eর নাম aেহতুকী ভিk। েবদ, পুরাণ, তেnt eক ঈ েররi কথা 
আেছ o তাঁহার লীলার কথা; jান ভিk dii আেছ। সংসাের দাসীর মেতা থাকেব; দাসী সব কাজ কের, িকnt 
েদেশ মন পেড় আেছ। মিনেবর েছেলেদর মানুষ কের; বেল, ‘আমার হির’ ‘আমার রাম’ িকnt জােন, েছেল আমার 
নয়। েতামরা েয িনজর্েন সাধন করছ, e খুব ভাল, তাঁর কৃপা হেব। জনক রাজা িনজর্েন কত সাধন কেরিছেলন, 
সাধন করেল তেব েতা সংসাের িনিলর্p হoয়া যায়। 
 
        “েতামরা বk ৃতা দাo সকেলর uপকােরর জনয্, িকnt ঈ রদশর্ন কের বk ৃতা িদেল uপকার হয়। তাঁর 
আেদশ না েপেয় েলাকিশkা িদেল uপকার হয় না। ঈ রলাভ না করেল তাঁর আেদশ পাoয়া যায় না। ঈ রলাভ েয 
হেয়েছ, তার লkণ আেছ। বালকবৎ, জড়বৎ, unাদবৎ, িপশাচবৎ হেয় যায়; েযমন কেদবািদ। ৈচতনয্েদব কখন 
বালকবৎ, কখন unােদর নয্ায় নৃতয্ কিরেতন। হােস, কাঁেদ, নােচ, গায়। পুরীধােম যখন িছেলন, তখন aেনক 
সময় জড় সমািধেত থাকেতন।” 
 

[ ীযুk েকশেবর িহnুধেমর্র uপর utেরাtর dা ] 
 
        eirপ নানাsােন ীযুk েকশবচnd েসনেক ীরামকৃ  কথাcেল নানা uপেদশ িদয়ািছেলন। েবলঘেরর 
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বাগােন pথম দশর্েনর পর েকশব 28েশ মাচর্, 1875 রিববার ‘িমরার’ সংবাদপেt িলিখয়ািছেলন,1 
“আমরা al িদন হiল, দিkেণ ের পরমহংস রামকৃ েক েবলঘেরর বাগােন দশর্ন কিরয়ািছ। তাঁহার গভীরতা, 
anর্দৃি , বালকsভাব েদিখয়া আমরা মুg হiয়ািছ। িতিন শাnsভাব, েকামল pকৃিত, আর েদিখেল েবাধ হয়, 
সবর্দা েযােগেত আেছন। eখন আমােদর েবাধ হiেতেছ েয, িহn ুধেমর্র গভীরতম pেদশ aনুসnান কিরেল কত 
েসৗnযর্, সতয্ o সাধুতা েদিখেত পাoয়া যায়। তা না হiেল পরমহংেসর নয্ায় ঈ রীয়ভােব ভািবত েযাগীপুrষ 
িকrেপ েদখা যাiেতেছ?” 1876 জানুয়াির আবার মােঘাৎসব আিসল, িতিন টাuন হেল বkতৃা িদেলন; িবষয় -- 
bাhধমর্ o আমরা িক িশিখয়ািছ -- (‘Our Faith and Experiences’) -- তাহােতo িহn ুধেমর্র েসৗnেযর্র 
কথা aেনক বিলয়ােছন।2 
 
        ীরামকৃ  তাঁহােক েযমন ভালবািসয়ািছেলন, েকশবo তাঁহােক তdrপ ভিk কিরেতন। pায় pিত বৎসর 
bােhাৎসেবর সমেয়o েকশব দিkেণ ের যাiেতন o তাঁহােক কমলকুিটের লiয়া আিসেতন। কখন কখন eকাকী 
কমলকুিটেরর িdতলs uপাসনাকেk পরম anর jােন ভিkভের লiয়া যাiেতন o eকােn ঈ েরর পূজা o 
আনn কিরেতন। 
 
        1879 ভােdাৎসেবর সময় আবার েকশব ীরামকৃ েক িনমntণ কিরয়া েবলঘেরর তেপাবেন লiয়া যান। 
15i েসেpmর েসামবার (31েশ ভাd, 1286, কৃ া চতুর্দশী)। আবার 21েশ েসেpmর কমলকুিটের uৎসেব 
েযাগদান কিরেত লiয়া যান। ei সময় ীরামকৃ  সমািধs হiেল bাhভkসে  তাঁহার েফােটা লoয়া হয়। ঠাকুর 
দ ায়মান, সমািধs। hদয় ধিরয়া আেছন। 22েশ aেkাবর (6i কািতর্ক, 1286, বুধবার), মহা মী -- নবমীর িদন 
েকশব দিkেণ ের িগয়া তাঁহােক দশর্ন কিরেলন। 
 
        1879, 29েশ aেkাবর বুধবার (13i কািতর্ক, 1286), েকাজাগর পূিণর্মায় েবলা 1টার সময় েকশব আবার 
ভkসে  ীরামকৃ েক দিkেণ ের দশর্ন কিরেত যান। sীমােরর সে  eকখািন বজরা, ছয়খািন েনৗকা, diখািন 
িডি , pায় 80 জন ভk। সে  পতাকা পু পlব েখাল করতাল েভরী। hদয় aভয্থর্না কিরয়া েকশবেক sীমার 
হiেত আেনন -- গান গাiেত গাiেত “সুরধুনীর তীের হির বেল েক, বুিঝ েpমাদতা িনতাi eেসেছ!” 

                                                 
1 We met not long ago Paramhansa of Dakshineswar, and were charmed by the depth, 
penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he 
indulged, and most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the 
very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being so gentle, tender and 
comtemplative, as the latter is sturdy, masculine and polemical. 

-- Indian Mirror, 28th March, 1875. 
Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as 
these.  

-- Sunday Mirror, 28th March, 1875. 
2 "If the ancient Vedic Aryan is gratefully honoured today for having taught us the deep truth of 
the Nirakar or the bodiless Spirit, the same loyal homage is due to the later Puranic Hindu for 
having taught us religious feelings in all their breadth and depth. 
 
"In the days of the Vedas and the Vedanta, India was all Communion (Joga). In the days of the 
Puranas, India was all emotion (Bhakti). The highest and best feelings of religion have been 
cultivated under the guardianship of specific divinities." 

-- 'Our Faith & Experiences' -- lecture delivered in January, 1876. 
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bাhভkগণo প বটী হiেত কীতর্ন কিরেত কিরেত তাঁহার সে  আিসেত লািগেলন: “সিcদানn িবgহ rপানn 
ঘন!” তাহােদর মেধয্ ঠাকুর মােঝ মােঝ সমািধs। ei িদেন সnয্ার পর বাঁধাঘােট পূণর্চেndর আেলােক েকশব 
uপাসনা কিরয়ািছেলন। 
 
        uপাসনার পর ঠাকুর বিলেতেছন, েতামরা বল “bh আtা ভগবান” “bh মায়া জীব জগৎ” “ভগবত ভk 
ভগবান”। েকশবািদ bাhভkগণ েসi চndােলােক ভাগীরথীতীের সমsের ীরামকৃে র সে  সে  oi সকল মnt 
ভিkভের ucারণ কিরেত লািগেলন। ীরামকৃ  আবার যখন বিলেলন, বল “gr কৃ  ৈব ব”। তখন েকশব 
আনেn হািসেত হািসেত বিলেতেছন, মহাশয়, eখন aতদূর নয়; “gr কৃ  ৈব ব” আমরা যিদ বিল েলােক 
বিলেব ‘েগাঁড়া’! ীরামকৃ o হািসেত লািগেলন o বিলেলন, েবশ েতামরা (bাhরা) যতদূর পার তাহাi বল। 
 
        িকছুিদন পের 13i নেভmর (28েশ কািতর্ক), 1879 ৺কালীপূজার পের রাম, মেনােমাহন, েগাপাল িমt 
দিkেণ ের ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। 
 
        1880 ী ােb eকিদন gী মকােল রাম o মেনােমাহন কমলকুিটের েকশেবর সিহত েদখা কিরেত 
আিসয়ািছেলন। তাঁহােদর ভারী জািনেত icা, েকশববাবু ঠাকুরেক িকrপ মেন কেরন। তাঁহারা বিলয়ােছন, 
েকশববাবুেক িজjাসা করােত বিলেলন, “দিkেণ েরর পরমহংস সামানয্ নেহন, ekেণ পৃিথবীর মেধয্ eত বড় 
েলাক েকহ নাi। iিন eত সুnর, eত সাধারণ বয্িk, iঁহােক aিত সাবধােন সnপর্েণ রাখেত হয়; aযt করেল 
eঁর েদহ থাকেব না; েযমন সুnর মূলয্বান িজিনস gাসেকেস রাখেত হয়।”3 
 
        iহার িকছুিদন পের 1881 মােঘাৎসেবর সময় জানুয়াির মােস েকশব ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত 
দিkেণ ের যান। তখন রাম, মেনামহন, জয়েগাপাল েসন pভৃিত aেনেক uপিsত িছেলন। 
 
        1803 শক, 1লা াবণ (কৃ া চতুথর্ী, 1288), kবার, 15i জুলাi, 1881, েকশব আবার ীরামকৃ েক 
দিkেণ র হiেত sীমাের তুিলয়া লন। 
 
        1881 নেভmর মােস মেনােমাহেনর বাটীেত যখন ঠাকুর ভাগমন কেরন o uৎসব হয়, তখনo েকশব 
িনমিntত হiয়া uৎসেব েজাগদান কেরন। ীযুk ৈtেলাকয্ pভৃিত গান কিরয়ািছেলন। 
 
        1881 িডেসmর মােস রােজnd িমেtর বাটীেত ীরামকৃ  িনমিntত হiয়া যান। ীযুk েকশবo িগয়ািছেলন। 
বাটীিট ঠn ঠেন েবচু চাটুেজয্র sীেট। রােজnd রাম o মেনােমাহেনর েমেসামহাশয়। রাম, মেনােমাহন, bাhভk 
রাজেমাহন, রােজnd, েকশবেকo সংবাদ েদন o িনমntণ কেরন। 
 
                                                 
3 1লা ৈজয্ , 14i েম, 1875, ীরামকৃ  আবার েবলঘেরর বাগােন আেসন। Bharat Asram Libel Suit েশষ হয় 30েশ 
eিpল, 1875, 18i ৈবশাখ, (1282)। েকশব ঐ বাগােন তখনo িছেলন। 
 
        1880, ীরামকৃ  কামারপুকুের 8 মাস িছেলন, 3রা মাচর্, বুধবার (21েশ ফাlgন) হiেত 10i aেkাবর, 1880, (25েশ 
আি ন) পযর্n। iিতমেধয্ িসoড়, শয্ামবাজার, কয়াপােঠ কীতর্নাn। িফরবার সময় েকাতলপুের ভdেদর বািড় সpমী পূজায় আরিত 
েদেখিছেলন। রাsায় েকশেবর েpিরত bাhভেkর সে  েদখা হেয়িছল। েকশব িচিnত, ঠাকুরেক কয় মাস েদেখন নাi। কামারপুকুের 
থািকবার সময় ৺রঘুবীেরর জিম kয়। 
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        েকশবেক যখন সংবাদ েদoয়া হয়, তখন িতিন ভাi aেঘারনােথর েশােক aেশৗচ gহণ কিরয়ািছেলন। 
pচারক ভাi aেঘার 24েশ agহায়ণ, 8i িডেসmর বৃহsিতবাের লk্েণৗ নগের েদহতয্াগ কেরন। সকেল মেন 
কিরেলন, েকশব বুিঝ আিসেত পািরেবন না। েকশব সংবাদ পাiয়া বিলেলন, “েস িক! পরমহংস মহাশয় আিসেবন 
আর আিম যাiব না। aবশয্ যাiব। aেশৗচ তাi আিম আলাদা জায়গায় খাব।” 
 
        মেনােমাহেনর মাতাঠাকুরানী পরম ভিkমতী ৺শয্ামাসুnরী েদবী ঠাকুরেক পিরেবশন কিরয়ািছেলন। রাম 
খাবার সময় দাঁড়াiয়ািছেলন। েযিদন রােজেndর বাটীেত ীরামকৃ  ভাগমন কেরন, েসiিদন aপরােh সুেরnd 
তাঁহােক লiয়া চীনাবাজাের তাঁহার েফােটাgাফ লiয়ািছেলন। ঠাকুর দ ায়মান সমািধs। 
 
        uৎসেবর িদবেস মেহnd েগাsামী ভাগবত পাঠ কিরেলন। 
 
        1882 জানুয়াির মােঘাৎসেবর সময় িসমুিলয়া bাhসমােজর uৎসব হয়। jান েচৗধিুরর বাটীেত, দালােন o 
uঠােন uপাসনা o কীতর্ন হয়। ীরামকৃ  o েকশব িনমিntত হiয়া uপিsত িছেলন। ei sােন নেরেndর গান 
ঠাকুর pথেম েনন o তাঁহােক দিkেণ ের যাiেত বেলন। 
 
        1882 ী ােb 23েশ েফbrয়াির, 12i ফাlgন বৃহsিতবার েকশব ীরামকৃ েক দিkেণ ের ভkসে  
আবার দশর্ন কিরেত আেসন। সে  েজােসফ কুk , আেমিরকান পাদরী িমস িপগট। bাhভkগণসহ েকশব ঠাকুরেক 
sীমাের তুিলয়া লiেলন। কুk  সােহব ীরামকৃে র সমািধ aবsা েদিখেলন। ীযুk নেগnd ei জাহােজ uপিsত 
িছেলন। তাঁহার মুেখ সমs িনয়া মাsার দশ-পেনেরা িদেনর মেধয্ দিkেণ ের ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। 
 
        িতন মাস পের eিpল মােস ীরামকৃ  কমলকুিটের েকশবেক েদিখেত আেসন। তাহারi eকটু িববরণ ei 
পিরেcেদ েদoয়া হiল। 
 

[ ীরামকৃে র েকশেবর pিত েsহ -- জগnাতার কােছ ডাব-িচিন মানা ] 
 
        আজ কমলকিুটের েসi ৈবঠকখানাঘের ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  uপিব । 2রা eিpল, 1882, েবলা 
5টা। েকশব িভতেরর ঘের িছেলন, তাঁহােক সংবাদ েদoয়া হiল। িতিন জামা-চাদর পিরয়া আিসয়া pণাম 
কিরেলন। তাঁহার ভkবnু কালীনাথ বসু পীিড়ত, তাঁহােক েদিখেত যাiেতেছন। ঠাকুর আিসয়ােছন, েকশেবর আর 
যাoয়া হiল না। ঠাকুর বিলেতেছন, েতামার aেনক কাজ, আবার খপেরর কাগেজ িলখেত হয়; েসখােন 
(দিkেণ ের) যাবার aবসর নাi; তাi আিমi েতামায় েদখেত eেসিছ। েতামার aসুখ েন ঢাব-িচিন েমেনিছলুম; 
মােক বললুম, “মা! েকশেবর যিদ িকছু হয়, তাহেল কিলকাতায় েগেল কার সে  কথা কiব।” 
 
        ীযুk pতাপািদ bাhভkেদর সিহত ীরামকৃ  aেনক কথা কিহেতেছন। কােছ মাsার বিসয়া আেছন 
েদিখয়া িতিন েকশবেক বিলেতেছন, “iিন েকন oখােন (দিkেণ ের) যান না; িজjাসা করত গা; eত iিন বেলন, 
‘মাগেছেলেদর uপর মন নাi’!” মাsার সেব eক মাস ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত কিরেতেছন। েশেষ যাiেত 
কয়িদন িবলm হiয়ােছ তাi ঠাকুর eirপ কথা বিলেতেছন। ঠাকুর বিলয়া িদয়ািছেলন, আসেত েদির হেল আমায় 
পt েদেব। 
 
        bাhভেkরা ীযুk সামাধয্ায়ীেক েদখাiয়া ঠাকুরেক বিলেতেছন, iিন পি ত, েবদািদ শাst েবশ 
পিড়য়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, হাঁ, eঁর চkু িদয়া eঁর িভতরিট েদখা যােc, েযমন সাসর্ীর দরজার িভতর িদয়া 
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ঘেরর িভতরকার িজিনস েদখা যায়। 
 
        ীযুk ৈtেলাকয্ গান গাiেতেছন। গান গাiেত গাiেত সnয্ার বািত jালা হiল, গান চিলেত লািগল। গান 

িনেত িনেত ঠাকুর হঠাৎ দ ায়মান -- আর মার নাম কিরেত কিরেত সমািধs। িকি ৎ pকৃিতs হiয়া িনেজi 
নৃতয্ কিরেত কিরেত গান ধিরেলন: 
 
  সুরা পান কির না আিম সুধা খাi জয় কালী বেল, 
  মন-মাতােল মাতাল কের মদ-মাতােল মাতাল বেল। 
  grদt gড় লেয়, pবৃিt তায় মশলা িদেয়; 
  jান ঁিড়েত েচাঁয়ায় ভাঁটী পান কের েমার মন-মাতােল। 
  মূল মnt যntভরা, েশাধন কির বেল তারা; 
  pসাদ বেল eমন সুরা েখেল চতুবর্গর্ েমেল। 
 
        ীযুk েকশবেক ঠাকুর েsহপূণর্ নয়েন েদিখেতেছন। েযন কত আপনার েলাক; আর েযন ভয় কিরেতেছন, 
েকশব পােছ aনয্ কাr, aথর্াৎ সংসাের হেয়ন! তাঁহার িদেক তাকাiয়া আবার গান ধিরেলন: 
 
  কথা বলেত ডরাi; না বলেলo ডরাi ৷ 
  মেনর সn হয়; পােছ েতামা ধেন হারাi হারাi ৷৷ 
  আমরা জািন েয মন-েতার; িদলাম েতাের েসi মেnার ৷ 
  eমন মন েতার; েয মেnt িবপেদেত তরী তরাi ৷৷ 
 
        “আমরা জািন েয মন-েতার; িদলাম েতাের েসi মেnার; eখন মন েতার।” aথর্াৎ সব তয্াগ কের 
ভগবানেক ডাক, -- িতিনi সতয্, আর সব aিনতয্; তাঁেক না লাভ করেল িকছুi হল না! ei মহামnt। 
 
        আবার uপেবশন কিরয়া ভkেদর সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        তাঁহােক জল খাoয়াiবার জনয্ ud েযাগ হiেতেছ। হলঘেরর eকপােশ eকিট bাhভk িপয়ােনা 
বাজাiেতেছন। ীরামকৃ  হাসয্বদন, বালেকর নয্ায় িপয়ােনার কােছ িগয়া দাঁড়াiয়া েদিখেতেছন। eকটু পেরi 
anঃপুের তাঁহােক লiয়া যাoয়া হiল। জল খাiেবন। আর েমেয়রাo pণাম কিরেবন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র জলেসবা হiল। eiবাের িতিন গািড়েত uিঠেলন। bাhভেkরা সকেলi গািড়র কােছ 
দাঁড়াiয়া আেছন। কমলকুিটর হiেত গািড় দিkেণ র মিnরািভমুেখ যাtা কিরল। 
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কিলকাতায় ীঈ রচnd িবদয্াসাগেরর সে  ীরামকৃে র িমলন 
 

pথম পিরেcদ 
 

িবদয্াসাগেরর বাটী 
 
        আজ শিনবার, (21েশ) াবেণর কৃ া ষ ী িতিথ, 5i aগs, 1882 ী াb। েবলা 4টা বািজেব। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতার রাজপথ িদয়া িঠকা গািড় কিরয়া বাdড়বাগােনর িদেক আিসেতেছন। সে  
ভবনাথ, হাজরা o মাsার। িবদয্াসাগেরর বািড় যাiেবন। 
 
        ঠাকুেরর জnভূিম, hগলী েজলার anঃপাতী কামারপুকুর gাম। ei gামিট িবদয্াসাগেরর জnভূিম বীরিসংহ 
নামক gােমর িনকটবতর্ী। ঠাকুর ীরামকৃ  বালয্কাল হiেত িবদয্াসাগেরর দয়ার কথা িনয়া আিসেতেছন। 
দিkেণ ের কালীবািড়েত থািকেত থািকেত তাঁহার পাি তয্ o দয়ার কথা pায় িনয়া থােকন। মাsার িবদয্াসাগেরর 
s ুেল aধয্াপনা কেরন িনয়া তাঁহােক বিলয়ািছেলন, আমােক িবদয্াসাগেরর কােছ িক লiয়া যাiেব? আমার 
েদিখবার বড় সাধ হয়। মাsার িবদয্াসাগরেক েসi কথা বিলেলন। িবদয্াসাগর আনিnত হiয়া তাঁহােক eকিদন 
শিনবার 4টার সময় সে  কিরয়া আিনেত বিলেলন। eকবার মাt িজjাসা কিরেলন, িকরকম ‘পরমহংস’? িতিন 
িক েগrয়া কাপড় পের থােকন? মাsার বিলয়ািছেলন, আjা না, িতিন eক ad ুত পুrষ, লালেপেড় কাপড় পেরন, 
জামা পেরন, বািনর্শ করা জুতা পেরন, রাসমিণর কালীবািড়েত eকিট ঘেরর িভতর বাস কেরন, েসi ঘের 
তkেপাশ পাতা আেছ -- তাহার uপর িবছানা, মশাির আেছ, েসi িবছানায় শয়ন কেরন। েকান বািহয্ক িচh নাi -
- তেব ঈ র বi আর িকছু জােনন না। aহিনর্শ তাঁহারi িচnা কেরন। 
 
        গািড় দিkেণ েরর কালীবািড় হiেত ছািড়য়ােছ। েপাল পার হiয়া শয্ামবাজার হiয়া kেম আমহাs র্ sীেট 
আিসয়ােছ। ভেkরা বিলেতেছন, eiবার বাdড়বাগােনর কােছ আিসয়ােছ। ঠাকুর বালেকর নয্ায় আনেn গl 
কিরেত কিরেত আিসেতেছন। আমহাs র্ sীেট আিসয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবাnর হiল, েযন ঈ রােবশ হiবার uপkম। 
 
        গািড় রামেমাহন রােয়র বাগানবাটীর কাছ িদয়া আিসেতেছ। মাsার ঠাকুেরর ভাবাnর েদেখন নাi, 
তাড়াতািড় বিলেতেছন, eiিট রামেমাহন রােয়র বাটী। ঠাকুর িবরk হiেলন; বিলেলন, eখন o-সব কথা ভাল 
লাগেছ না। ঠাকুর ভাবািব  হiেতেছন। 
 
        িবদয্াসাগেরর বাটীর সmুেখ গািড় দাঁড়াল। গৃহিট িdতল, iংেরজ পছn। জায়গার মাঝখােন বাটী o জায়গার 
চতুিদর্েক pাচীর। বািড়র পি মধাের সদর দরজা o ফটক। ফটকিট dােরর দিkণিদেক। পি েমর pািচর o িdতল 
গৃেহর মধয্বতর্ী sােন মােঝ মােঝ পু বৃk। পি মিদেকর িনেচর ঘর হiয়া িসঁিড় িদয়া uপের uিঠেত হয়। uপের 
িবদয্াসাগর থােকন। িসঁিড় িদয়া uিঠয়াi utের eকিট কামরা, তাহার পূবর্িদেক হলঘর। হেলর দিkণ-পূবর্ ঘের 
িবদয্াসাগর শয়ন কেরন। িঠক দিkেণ আর eকিট কামরা আেছ -- ei কয়িট কামরা বhমূলয্ পুsক পিরপূণর্। 
েদoয়ােলর কােছ সাির সাির aেনকgিল পুsকাধাের aিত সুnরrেপ বাঁধােনা বigিল সাজােনা আেছ। হলঘেরর 
পূবর্সীমােn েটিবল o েচয়ার আেছ। িবদয্াসাগর যখন বিসয়া কাজ কেরন, তখন েসiখােন িতিন পি মাসয্ হiয়া 
বেসন। যাঁহারা েদখা না কিরেত আেসন, তাঁহারাo েটিবেলর চতুিদর্েক েচয়াের uপিব  হন। েটিবেলর uপর 
িলিখবার সামgী -- কাগজ, কলম। েদায়াত, bিটং, aেনকgিল িচিঠপt, বাঁধােনা িহসাব-পেtর খাতা, d-চারখািন 
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িবদয্াসাগেরর পাঠয্পুsক রিহয়ােছ -- েদিখেত পাoয়া যায়। oi কা াসেনর িঠক দিkেণর কামরােত খাট-িবছানা 
আেছ -- েসiখােনi iিন শয়ন কেরন। 
 
        েটিবেলর uপর েয-পtgিল চাপা রিহয়ােছ -- তাহােত িক েলখা রিহয়ােছ? েকান িবধবা হয়েতা িলিখয়ােছ, 
আমার aেপাগ  িশ  aনাথ, েদিখবার েকহ নাi, aপনােক েদিখেত হiেব। েকহ িলিখয়ােছন, আপিন খরমাতার 
চিলয়া িগয়ািছেলন, তাi আমরা মােসাহারা িঠক সময় পাi নাi, বড় ক  হiয়ােছ। েকান গিরব িলিখয়ােছ, 
আপনার s ুেল ি  ভিতর্ হiয়ািছ, িকnt আমার বi িকিনবার kমতা নাi। েকহ িলিখয়ােছন, আমার পিরবারবগর্ 
েখেত পােc না -- আমােক eকিট চাকির কিরয়া িদেত হiেব। তাঁর s ুেলর েকান িশkক িলিখয়ােছন, আমার 
ভিগনী িবধবা হiয়ােছ, তাহার সমs ভার আমােক লiেত হiয়ােছ। e েবতেন আমার চেল না। হয়েতা েকহ িবলাত 
হiেত িলিখয়ােছন, আিম eখােন িবপদgs, আপিন দীেনর বnু, িকছু টাকা পাঠাiয়া আসn িবপদ হiেত আমােক 
রkা কrন। েকহ বা িলিখয়ােছন, aমুক তািরেখ সািলিসর িদন িনধর্ািরত, আপিন েসিদন আিসয়া আমােদর িববাদ 
িমটাiয়া িদেবন। 
 
        ঠাকুর গািড় হiেত aবতরণ কিরেলন। মাsার পথ েদখাiয়া বািটর মেধয্ লiয়া যাiেতেছন। uঠােন 
ফুলগাছ, তাহার মধয্ িদয়া আিসেত আিসেত ঠাকুর বালেকর নয্ায় েবাতােম হাত িদয়া মাsারেক িজjাসা 
কিরেতেছন, “জামার েবাতাম েখালা রেয়েছ, -- eেত িকছু েদাষ হেব না?” গােয় eকিট লংkেথর জামা, পরেন 
লালেপের কাপড়, তাহার আঁচলিট কাঁেধ েফলা। পােয় বািনর্শ করা চিট জুতা। মাsার বিলেলন, “আপিন oর জনয্ 
ভাবেবন না, আপনার িকছুেত েদাষ হেব না; আপনার েবাতাম েদবার দরকার নাi।” বালকেক বুঝাiেল েযমন 
িনি n হয়, ঠাকুরo েতমিন িনি n হiেলন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

িবদয্াসাগর 
 
        িসঁিড় িদয়া uিঠয়া eেকবাের pথম কামরািটেত (uিঠবার পর িঠক utেরর কামরািটেত) ঠাকুর ভkগণসে  
pেবশ কিরেতেছন। িবদয্াসাগর কামরার utরপাে র্ দিkণাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন; সmুেখ eকিট চারেকাণা লmা 
পািলশ করা েটিবল। েটিবেলর পূবর্ধাের eকখািন েপছন িদেক েহলান-েদoয়া েব । েটিবেলর দিkণপাে র্ o 
পি মপাে র্ কেয়কখািন েচয়ার। িবদয্াসাগর d-eকিট বnুর সিহত কথা কিহেতিছেলন। 
 
        ঠাকুর pেবশ কিরেল পর িবদয্াসাগর দ ায়মান হiয়া aভয্থর্না কিরেলন। ঠাকুর পি মাসয্, েটিবেলর 
পূবর্পাে র্ দাঁড়াiয়া আেছন। বামহs েটিবেলর uপর। প ােত েব খািন। িবদয্াসাগরেক পূবর্পিরিচেতর নয্ায় 
eকদৃে  েদিখেতেছন o ভােব হািসেতেছন। 
 
        িবদয্াসাগেরর বয়স আnাজ 62/63। ঠাকুর ীরামকৃ  aেপkা 16/17 বৎসর বড় হiেবন। পরেন থান 
কাপড়, পােয় চিট জুতা, গােয় eকিট হাত-কাটা ােনেলর জামা। মাথার চতু া র্ uিড়ষয্াবাসীেদর মেতা 
কামােনা। কথা কিহবার সময় দাঁতgিল ujjল েদিখেত পাoয়া যায়, -- দাঁতgিল সমs বাঁধােনা। মাথািট খুব বড়। 
unত ললাট o eকটু খবর্াকৃিত। bাhণ -- তাi গলায় uপবীত। 
 
        িবদয্াসাগেরর aেনক gণ। pথম -- িবদয্ানুরাগ। eকিদন মাsােরর কােছ ei বলেত বলেত সতয্ সতয্ 
েকঁেদিছেলন, “আমার েতা খুব icা িছল েয, পড়া না কির, িকnt কi তা হল! সংসাের পেড় িকছুi সময় েপলাম 
না।” িdতীয় -- দয়া সবর্জীেব, িবদয্াসাগর দয়ার সাগর। বাছুেররা মােয়র dধ পায় না েদিখয়া িনেজ কেয়ক বৎসর 
ধিরয়া dধ খাoয়া বn কিরয়ািছেলন, েশেষ শরীর aিতশয় aসুs হoয়ােত aেনকিদন পের আবার ধিরয়ািছেলন। 
গািড়েত চিড়েতন না -- েঘাড়া িনেজর ক  বিলেত পাের না। eকিদন েদখেলন, eকিট মুেট কেলরা েরােগ আkাn 
হiয়া রাsায় পিড়য়া আেছ, কােছ ঝাঁকাটা পিড়য়া aেছ। েদিখয়া িনেজ েকােল কিরয়া তাহােক বািড়েত আিনেলন o 
েসবা কিরেত লািগেলন। তৃতীয় -- sাধীনতািpয়তা। কতৃর্পkেদর সে  eকমত না হoয়ােত, সংsৃত কেলেজর 
pধান aধয্েkর (িpিnপােলর) কাজ ছািড়য়া িদেলন। চতুথর্ -- েলাকােপkা কিরেতন না। eকিট িশkকেক 
ভালবািসেতন; তাঁহার কনয্ার িববােহর সমেয় িনেজ আiবুেড়া ভােতর কাপড় বগেল কের eেস uপিsত। প ম -- 
মাতৃভিk o মেনর বল। মা বিলয়ােছন, ঈ র তুিম যিদ ei িববােহ ( াতার িববােহ) না আস তাহেল আমার ভারী 
মন খারাপ হেব, তাi কিলকাতা হiেত হাঁিটয়া েগেলন। পেথ দােমাদর নদী, েনৗকা নাi, সাঁতার িদয়া পার হiয়া 
েগেলন। েসi িভজা কাপেড় িববাহ রােti বীরিসংহায় মার কােছ িগয়া uপিsত! বিলেলন, মা, eেসিছ! 
 

[ ীরামকৃ েক িবদয্াসাগেরর পূজা o সmাষণ ] 
 
        ঠাকুর ভাবািব  হiেতেছন o িকয়ৎkণ ভােব দাঁড়াiয়া আেছন। ভাব সংবরণ কিরবার জনয্ মেধয্ মেধয্ 
বিলেতেছন, জল খাব। েদিখেত েদিখেত বািড়র েছেলরা o আtীয় বnুরা আিসয়া দাঁড়াiেলন। 
 
        ঠাকুর ভাবািব  হiয়া েবে র uপর বিসেতেছন। eকিট 17/18 বছেরর েছেল েসi েবে  বিসয়া আেছ -- 
িবদয্াসাগেরর কােছ পড়া নার সাহাযয্ pাথর্না কিরেত আিসয়ােছ। ঠাকুর ভাবািব , ঋিষর anর্দৃি ; েছেলর 
anেরর ভাব সব বুিঝয়ােছন। eকটু সিরয়া বিসেলন o ভােব বিলেতেছন, “মা! e-েছেলর বড় সংসারাসিk! 
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েতামার aিবদয্ার সংসার! e aিবদয্ার েছেল!” 
 
        েয-বয্িk bhিবদয্ার জনয্ বয্াকুল নয়, ধু aথর্করী িবদয্া uপাজর্ন তাহার পেk িবড়mনা মাt, ei কথা িক 
ঠাকুর বিলেতেছন? 
 
        িবদয্াসাগর বয্s হiয়া eকজনেক জল আিনেত বিলেলন o মাsারেক িজjাসা কিরেতেছন, িকছু খাবার 
আিনেল iিন খােবন িক? িতিন বিলেলন, আjা, আনুন না। িবদয্াসাগর বয্s হiয়া িভতের িগয়া কতকgিল িমঠাi 
আিনেলন o বিলেলন, egিল বধর্মান েথেক eেসেছ। ঠাকুরেক িকছু খাiেত েদoয়া হiল, হাজরা o ভবনাথo িকছু 
পাiেলন। মাsারেক িদেত আিসেল পর িবদয্াসাগর বিলেলন, “o ঘেরর েছেল, oর জনয্ আটকােc না।” ঠাকুর 
eকিট ভkেছেলর কথা িবদয্াসাগরেক বিলেতেছন। েস েছাকরািট eখােন ঠাকুেরর সmুেখ বেস িছল। ঠাকুর 
বিলেলন, “e-েছেলিট েবশ সৎ, আর anঃসার েযমন ফlgনদী, uপের বািল, eকটু খুঁড়েলi িভতের জল বiেছ 
েদখা যায়!” 
 
        িমি মুেখর পর ঠাকুর সহােসয্ িবদয্াসাগেরর সে  কথা কিহেতেছন। েদিখেত েদিখেত eকঘর েলাক 
হiয়ােছ, েকহ uপিব , েকহ দাঁড়াiয়া।  
 
        ীরামকৃ  -- আজ সাগের eেস িমললাম। eতিদন খাল িবল হd নদী েদেখিছ, eiবার সাগর েদখিছ। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        িবদয্াসাগর (সহােসয্) -- তেব েনানা জল খািনকটা িনেয় যান! (হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা! েনানা জল েকন? তুিম েতা aিবদয্ার সাগর নo, তুিম েয িবদয্ার সাগর! (সকেলর 
হাসয্) তুিম kীরসমুd! (সকেলর হাসয্) 
 
        িবদয্াসাগর -- তা বলেত পােরন বেট। 
 
        িবদয্াসাগর চুপ কিরয়া রিহেলন। ঠাকুর কথা কিহেতেছন -- 
 

[িবদয্াসাগেরর সািttক কমর্ -- “তুিমo িসdপুrষ” ] 
 
        “েতামার কমর্ সািttক কমর্। সেttর রজঃ। সttgণ েথেক দয়া হয়। দয়ার জনয্ েয কমর্ করা যায়, েস রাজিসক 
কমর্ বেট -- িকnt e রেজাgণ -- সেttর রেজাgণ, eেত েদাষ নাi। কেদবািদ েলাকিশkার জনয্ দয়া েরেখিছেলন 
-- ঈ র-িবষয় িশkা িদবার জনয্। তুিম িবদয্াদান anদান করছ, eo ভাল। িন াম করেত পারেলi eেত ভগবান-
লাভ হয়। েকu কের নােমর জনয্, পুেণয্র জনয্, তােদর কমর্ িন াম নয়। আর িসd েতা তুিম আছi।” 
 
        িবদয্াসাগর -- মহাশয়, েকমন কের? 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- আলু পটল িসd হেল েতা নরম হয়, তা তুিম েতা খুব নরম। েতামার aত দয়া! 
(হাসয্) 
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        িবদয্াসাগর (সহাসয্) -- কলাi বাটা িসd েতা শki হয়! (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম তা নo েগা; ধু পি তgেলা দরকচা পড়া! না eিদক, না oিদক। শকুিন খুব uচুঁেত 
uেঠ, তার নজর ভাগােড়। যারা ধু পি ত নেতi পি ত, িকnt তােদর কািমনী-কা েন আসিk -- শকুিনর মেতা 
পচা মড়া খঁুজেছ। আসিk aিবদয্ার সংসাের। দয়া, ভিk, ৈবরাগয্ িবদয্ার ঐ যর্। 
 
        িবদয্াসাগর চুপ কিরয়া িনেতেছন। সকেলi eকদৃে  ei আনnময় পুrষেক দশর্ন o তাঁহার কথামৃত পান 
কিরেতেছন।  
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  -- jানেযাগ বা েবদাn িবচার 
 
        িবদয্াসাগর মহাপি ত। যখন সংsতৃ কেলেজ পিড়েতন, তখন িনেজর ে ণীর সেবর্াৎকৃ  ছাt িছেলন। pিত 
পরীkায় pথম হiেতন o sণর্পদকািদ (Medal) বা ছাtবৃিt পাiেতন। kেম সংsতৃ কেলেজর pধান aধয্াপক 
হiয়ািছেলন। িতিন সংs ৃত বয্াকারণ o সংs ৃত কােবয্ িবেশষ পারদিশর্তা লাভ কিরয়ািছেলন। aধয্বসায় gেণ িনেজ 
েচ া কিরয়া iংেরজী িশিখয়ািছেলন। 
 
        ধমর্-িবষেয় িবদয্াসাগর কাহােকo িশkা িদেতন না। িতিন দশর্নািদ gn পিড়য়ািছেলন। মাsার eকিদন 
িজjাসা কিরয়ািছেলন, “আপনার িহnুদশর্ন িকrপ লােগ?” িতিন বিলয়ািছেলন, “আমার েতা েবাধ হয়, oরা যা 
বুঝেত েগেছ, বুঝােত পাের নাi।” িহnুেদর নয্ায় াdািদ ধমর্কমর্ সমs কিরেতন, গলায় uপবীত ধারণ কিরেতন, 
বাঙলায় েয-সকল পt িলিখেতন, তাহােত ‘ ী ীহিরশরনm ’ ভগবােনর ei বnনা আেগ কিরেতন। 
 
        মাsার আর eকিদন তাঁহার মুেখ িনয়ািছেলন, িতিন ঈ র সmেn িকrপ ভােবন। িবদয্াসাগর 
বিলয়ািছেলন, “তাঁেক েতা জানবার েজা নাi! eখন কতর্বয্ িক? আমার মেত কতর্বয্, আমােদর িনেজর erপ 
হoয়া uিচত েয, সকেল যিদ েসrপ হয়, পৃিথবী sগর্ হেয় পড়েব। pেতয্েকর েচ া করা uিচত যােত জগেতর 
ম ল হয়।” 
 
        িবদয্া o aিবদয্ার কথা কিহেত কিহেত ঠাকুর bhjােনর কথা কিহেতেছন। িবদয্াসাগর মহাপি ত। ষড় 
দশর্ন পাঠ কিরয়া েদিখয়ােছন, বুিঝ ঈ েরর িবষয় িকছুi জানা যায় না। 
 
        ীরামকৃ  -- bh -- িবদয্া o aিবদয্ার পার। িতিন মায়াতীত। 
 

[Problem of Evil -- bh িনিলর্p -- জীেবরi সmেn dঃখািদ ] 
 
        “ei জগেত িবদয্ামায়া aিবদয্ামায়া di-i আেছ; jান-ভিk আেছ আবার কািমনী-কা নo আেছ, সৎo 
আেছ, aসৎo আেছ। ভালo আেছ আবার মno আেছ। িকnt bh িনিলর্p। ভাল-মn জীেবর পেk, সৎ-aসৎ 
জীেবর পেk, তাঁর oেত িকছু হয় না। 
 
        “েযমন pদীেপর সmুেখ েকu বা ভাগবত পড়েছ, আর েকu বা জাল করেছ। pদীপ িনিলর্p। 
 
        “সূযর্ িশে র uপর আেলা িদেc, আবার dে র uপরo িদেc। 
 
        “যিদ বল dঃখ, পাপ, aশািn -- e-সকল তেব িক? তার utর ei েয, o-সব জীেবর পেk। bh িনিলর্p। 
সােপর িভতর িবষ আেছ, aনয্েক কামড়ােল মের যায়। সােপর িকnt িকছু হয় না। 
 

[bh aিনবর্চনীয় aবয্পেদশয্m  -- The Unknown and Unknowable] 
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        “bh েয িক, মুেখ বলা জায় না। সব িজিনস uিc  হেয় েগেছ। েবদ, পুরাণ, তnt, ষড় দশর্ন -- সব eঁেটা 
হেয় েগেছ! মুেখ পড়া হেয়েছ, মুেখ ucারণ হেয়েছ -- তাi eঁেটা হেয়েছ। িকnt eকিট িজিনস েকবল uিc  হয় 
নাi, েস িজিনসিট bh। bh েয িক, আজ পযর্n েকহ মুেখ বলেত পাের নাi।” 
 
        িবদয্াসাগর (বnুেদর pিত) -- বা! eিট েতা েবশ কথা! আজ eকিট নূতন কথা িশখলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- eক বােপর dিট েছেল। bhিবদয্া িশখবার জনয্ েছেল dিটেক, বাপ আচােযর্র হােত িদেলন। 
কেয়ক বৎসর পের তারা grগৃহ েথেক িফের eল, eেস বাপেক pণাম করেল। বােপর icা েদেখন, eেদর 
bhjান িকrপ হেয়েছ। বড় েছেলেক িজjাসা করেলন, “বাপ! তুিম েতা সব পেড়ছ, bh িকrপ বল েদিখ?” বড় 
েছেলিট েবদ েথেক নানা ে াক বেল বেল bেhর srপ বুঝােত লাগল! বাপ চুপ কের রiেলন। যখন েছাট েছেলেক 
িজjাসা করেলন, েস েহঁটমুেখ চুপ কের রiল। মুেখ েকান কথা নাi। বাপ তখন pসn হেয় েছাট েছেলেক 
বলেলন, “বাপু! তুিম eকটু বুেঝছ। bh েয িক। মুেখ বলা যায় না।” 
 
        “মানুষ মেন কের, আমরা তাঁেক েজেন েফেলিছ। eকটা িপঁপেড় িচিনর পাহােড় িগছল। eক দানা েখেয় েপট 
ভের েগল, আর eক দানা মুেখ কের বাসায় েযেত লাগল, যাবার সময় ভাবেছ -- eবার eেস সব পাহাড়িট লেয় 
যাব। kুd জীেবরা ei সব মেন কের। জােন না bh বাকয্মেনর aতীত। 
 
        “েয যতi বড় হuক না েকন, তাঁেক িক জানেব? কেদবািদ না হয় েডo-িপঁপেড় -- িচিনর আট-দশটা দানা 
না হয় মুেখ কrক।” 
 

[bh সিcদানnsrপ -- িনিবর্কlসমািধ o bhjান ] 
 
        “তেব েবেদ, পুরােণ যা বলেছ -- েস িকরকম বলা জান? eকজন সাগর েদেখ eেল েকu যিদ িজjাসা 
কের, েকমন েদখেল, েস েলাক মুখ হাঁ কের বেল, -- ‘o! িক েদখলুম! িক িহেlাল কেlাল!’ bেhর কথাo 
েসiরকম। েবেদ আেছ -- িতিন আনnsrপ -- সিcদানn। কেদবািদ ei bhসাগর তেট দাঁিড়য়া দশর্ন sশর্ন 
কেরিছেলন। eক মেত আেছ -- তাঁরা e-সাগের নােমন নাi। e-সাগের নামেল আর িফরবার েজা নাi। 
 
        “সমািধs হেল bhjান হয়; bhদশর্ন হয় -- েস aবsায় িবচার eেকবাের বn হেয় যায়, মানুষ চুপ হেয় 
যায়। bh িক বst মুেখ বলবার শিk থােক না। 
 
        “লুেনর ছিব (লবণ পুtিলকা) সমুd মাপেত িগছল। (সকেলর হাসয্) কত গভীর জল তাi খপর েদেব। 
খপর েদoয়া আর হল না। যাi নামা aমিন গেল যাoয়া। েক আর খপর িদেবক?” 
 
        eকজন p  কিরেলন, “সমািধs বয্িk, যাঁহার bhjান হেয়েছ িতিন িক আর কথা কন না?” 
 
        ীরামকৃ  (িবদয্াসাগরািদর pিত) -- শ রাচাযর্ েলাকিশkার জনয্ িবদয্ার ‘আিম’ েরেখিছেলন। bhদশর্ন 
হেল মানুষ চুপ কের যায়। যতkণ দশর্ন না হয়, ততkণi িবচার। িঘ কাঁচা যতkণ থােক ততkণi কলকলািন। 
পাকা িঘর েকান শb থােক না। িকnt যখন পাকা িঘেয় আবার কাঁচা লুিচ পেড়, তখন আর eকবার ছয্াঁক কলকল 
কের। যখন কাঁচা লুিচেক পাকা কের, তখন আবার চুপ হেয় যায়। েতমিন সমািধs পুrষ েলাকিশkা িদবার জনয্ 
আবার েনেম আেস, আবার কথা কয়। 
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        “যতkণ েমৗমািছ ফুেল না বেস ততkণ ভনভন কের। ফুেল বেস মধু পান করেত আরm করেল চুপ হেয় 
যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হেয় আবার কখন কখন gনgন কের। 
 
        “পুকুের কলসীেত জল ভরবার সময় ভকভক শb হয়। পূণর্ হেয় েগেল আর শb হয় না। (সকেলর হাসয্) 
তেব আর eক কলসীেত যিদ ঢালাঢািল হয় তাহেল আবার শb হয়।” (হাসয্) 



1882, 5i aগs 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

চতুথর্ পিরেcদ 
 

jান o িবjান, aৈdতবাদ, িবিশ াৈdতবাদ o ৈdতবাদ -- ei িতেনর সমnয় -- Reconciliation of Non-
Dualism, Qualified Non-Dualism and Dualism. 

 
        ীরামকৃ  -- ঋিষেদর bhjান হেয়িছল। িবষয়বুিdর েলশমাt থাকেল ei bhjান হয় না। ঋিষরা কত 
খাটত। সকাল েবলা আ ম েথেক চেল েযত। eকলা সমs িদন ধয্ান িচnা করত, রােt আ েম িফের eেস িকছু 
ফলমূল েখত। েদখা, না, েছাঁয়া -- e-সেবর িবষয় েথেক মনেক আলাদা রাখত, তেব bhেক েবােধ েবাধ করত। 
 
        “কিলেত anগত pাণ, েদহবুিd যায় না। e-aবsায় ‘েসাঽহং’ বলা ভাল নয়। সবi করা যােc, আবার 
‘আিমi bh’ বলা িঠক নয়। যারা িবষয় তয্াগ করেত পাের না, যােদর ‘আিম’ েকান মেত যােc না, তােদর ‘আিম 
দাস’ ‘আিম ভk’ e-aিভমান ভাল। ভিkপেথ থাকেলo তাঁেক পাoয়া যায়। 
 
        “jানী ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের িবষয়বুিd তয্াগ কের, তেব bhেক জানেত পাের। েযমন িসঁিড়র ধাপ ছািড়েয় 
ছািড়েয় ছােদ েপৗঁছােনা যায়। িকnt িবjানী িযিন িবেশষrেপ তাঁর সে  আলাপ কেরন িতিন আরo িকছু দশর্ন 
কেরন। িতিন েদেখন, ছাদ েয িজিনেস ৈতয়াির -- েসi iঁট, চুন, সুরিকেতi, িসঁিড়o ৈতয়াির। ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের 
যাঁেক bh বেল েবাধ হেয়েছ িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। িবjানী েদেখ, িযিন িনgর্ণ, িতিনi সgণ। 
 
        “ছােদ aেনকkণ েলাক থাকেত পাের না, আবার েনেম আেস। যাঁরা সমািধs হেয় bhদশর্ন কেরেছন, 
তাঁরাo েনেম eেস েদেখন েয, জীবজগৎ িতিনi হেয়েছন। সা, ের, গা, মা, পা, ধা, িন। িন-েত aেনকkণ থাকা 
যায় না। ‘আিম’ যায় না; তখন েদেখ, িতিনi আিম, িতিনi জীবজগৎ সব। eরi নাম িবjান। 
 
        “jানীর পথo পথ। jান-ভিkর পথo পথ। আবার ভিkর পথo পথ। jানেযাগo সতয্, ভিkপথo সতয্ 
-- সব পথ িদেয় তাঁর কােছ যাoয়া যায়। িতিন যতkণ ‘আিম’ েরেখ েদন, ততkণ ভিkপথi েসাজা। 
 
        “িবjানী েদেখ bh aটল, িনিkয়, সুেমrবৎ। ei জগৎসংসার তাঁর সtt রজঃ তমঃ িতন gেণ রেয়েছ। 
িতিন িনিলর্p। 
 
        “িবjানী েদেখ িযিনi bh িতিনi ভগবান, িযিনi gণাতীত, িতিনi ষৈড় যর্পূণর্ ভগবান। ei জীবজগৎ, 
মন-বুিd, ভিk-ৈবরাগয্-jান -- e-সব তাঁর ঐ যর্। (সহাসয্) েয বাবুর ঘর-dার নাi, হয়েতা িবিকেয় েগল েস বাবু 
িকেসর বাবু। (সকেলর হাসয্) ঈ র ষৈড় যর্পূণর্। েস বয্িkর যিদ ঐ যর্ না থাকত তাহেল েক মানত!” (সকেলর 
হাসয্) 
 

[িবভুrেপ eক -- িকnt শিkিবেশষ ] 
 
        “েদখ না, ei জগৎ িক চমৎকার। কতরকম িজিনস -- চnd, সূযর্, নkt। কতরকম জীব। বড়, েছাট, ভাল, 
মn, কাr েবিশ শিk, কাr কম শিk।” 
 
        িবদয্াসাগর -- িতিন িক কাrেক েবিশ শিk, কাrেক কম শিk িদেয়েছন? 
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        ীরামকৃ  -- িতিন িবভুrেপ সবর্ভূেত আেছন। িপঁপেড়েত পযর্n। িকnt শিkিবেশষ। তা না হেল eকজন 
েলােক দশজনেক হািরেয় েদয়, আবার েকu eকজেনর কাছ েথেক পালায়, আর তা না হেল েতামােকi বা সবাi 
মােন েকন? েতামার িক িশং েবিরেয়েছ dেটা? (হাসয্) েতামার দয়া, েতামার িবদয্া আেছ -- aেনয্র েচেয়, তাi 
েতামােক েলােক মােন, েদখেত আেস। তুিম e-কথা মােনা িক না? [িবদয্াসাগর মৃd মৃd হািসেতেছন।] 
 

[ ধু পািnতয্, পঁুিথগত িবদয্া aসার -- ভিki সার ] 
 
        ীরামকৃ  -- ধু পাি েতয্ িকছু নাi। তাঁেক পাবার uপায়, তাঁেক জানবার জনয্i বi পড়া। eকিট সাধুর 
পঁুিথেত িক আেছ, eকজন িজjাসা করেল, সাধু খুেল েদখােল। পাতায় পাতায় “o ঁ রামঃ” েলখা রেয়েছ, আর 
িকছুi েলখা নাi! 
 
        “গীতার aথর্ িক? দশবার বলেল যা হয়। ‘গীতা’ ‘গীতা’, দশবার বলেত েগেল, ‘তয্াগী’ ‘তয্াগী’ হেয় যায়। 
গীতায় ei িশkা -- েহ জীব, সব তয্াগ কের ভগবানেক লাভ করবার েচ া কর। সাধুi েহাক, সংসারীi েহাক, মন 
েথেক সব আসিk তয্াগ করেত হয়। 
 
        “ৈচতনয্েদব যখন দিkেণ তীথর্ মণ করিছেলন -- েদখেলন, eকজন গীতা পড়েছ। আর-eকজন eকটু দূের 
বেস নেছ, আর কাঁদেছ -- েকঁেদ েচাখ েভেস যােc। ৈচতনয্েদব িজjাসা করেলন, তুিম e-সব বুঝেত পারছ? 
েস বলেল, ঠাকুর! আিম ে াক e-সব িকছু বুঝেত পারিছনা। িতিন িজjাসা করেলন, তেব েকন কাঁদেছা? ভkিট 
বলেল, আিম েদখিছ aজুর্েনর রথ, আর তার সামেন ঠাকুর আর aজুর্ন কথা কেcন। তাi েদেখ আিম কাঁদিছ।”     
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প ম পিরেcদ 
 

ভিkেযােগর রহসয্ -- The Secret of Dualism 
 
        ীরামকৃ  -- িবjানী েকন ভিk লেয় থােক? eর utর ei েয, ‘আিম’ যায় না। সমািধ aবsায় যায় বেট, 
িকnt আবার eেস পেড়। আর সাধারণ জীেবর ‘aহং’ যায় না। a tগাছ েকেট দাo, আবার তার পরিদন েফঁk িড় 
েবিরেয়েছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “jানলােভর পরo আবার েকাথা েথেক ‘আিম’ eেস পেড়! sপেন বাঘ েদেখিছেল, তারপর জাগেল, তবুo 
েতামার বুক dড়dড় করেছ। জীেবর আিম লেয়i েতা যত যntণা। গr ‘হাmা’ (আিম) ‘হাmা’ কের, তাi েতা aত 
যntণা। লাঙেল েজােড়, েরাদবৃি  গােয়র uপর িদেয় যায়, আবার কসাiেয় কােট, চামড়ায় জুেতা হয়, েঢাল হয় -- 
তখন খুব েপেট। (হাসয্) 
 
        “তবুo িনsার নাi। েশেষ নাড়ীভুঁিড় েথেক তাঁত ৈতয়ার হয়। েসi তাঁেত ধুনুরীর যnt হয়। তখন আর ‘আিম’ 
বেল না, তখন বেল ‘তঁুh’ ‘তঁুh’ (aথর্াৎ ‘তুিম’, ‘তুিম’)। যখন ‘তুিম’, ‘তুিম’ বেল তখন িনsার। েহ i র, আিম 
দাস, তুিম pভু, আিম েছেল, তুিম মা। 
 
        “রাম িজjাসা করেলন, হনুমান, তুিম আমায় িকভােব েদখ? হনুমান বলেল, রাম! যখন ‘আিম’ বেল আমার 
েবাধ থােক, তখন েদিখ, তুিম পুণর্, আিম aংশ; তুিম pভু, আিম দাস। আর রাম! যখন তttjান হয়, তখন েদিখ, 
তুিমi আিম, আিমi তুিম। 
 
        “েসবয্-েসবক ভাবi ভাল। ‘আিম’ েতা যাবার নয়। তেব থাক শালা ‘দাস আিম’ হেয়।” 
 

[িবদয্াসাগরেক িশkা -- “আিম o আমার” ajান ] 
 
         “আিম o আমার ei dিট ajান। ‘আমার বািড়’, ‘আমার টাকা’, ‘আমার িবদয্া’, ‘আমার ei সব ঐ যর্’ 
-- ei েয-ভাব eিট ajান েথেক হয়। ‘েহ ঈ র, তুিম কতর্া আর e-সব েতামার িজিনস -- বািড়, পিরবার, 
েছেলপুেল, েলাকজন, বnু-বাnব -- e-সব েতামার িজিনস’ -- e-ভাব েথেক jান হয়। 
 
        মৃতুয্েক সবর্দা মেন রাখা uিচত। মরবার পর িকছুi থাকেব না। eখােন কতকgিল কমর্ করেত আসা। েযমন 
পাড়াগাঁেয় বািড় -- কলকাতায় কমর্ করেত আসা। বড় মানুেষর বাগােনর সরকার, বাগান যিদ েকu েদখেত আেস, 
তা বেল ‘e-বাগানিট আমােদর’, ‘e-পুকুর আমােদর পুকুর’। িকnt েকান েদাষ েদেখ বাবু যিদ ছািড়েয় েদয়, আর 
আেমর িসnকুটা লেয় যাবার েযাগয্তা থােক না; দােরায়ানেক িদেয় িসnকুটা পািঠেয় েদয়। (হাসয্) 
 
        “ভগবান di কথায় হােসন। কিবরাজ যখন েরাগীর মােক বেল, ‘মা! ভয় িক? আিম েতামার েছেলেক ভাল 
কের িদব’ -- তখন eকবার হােসন; ei বেল হােসন, আিম মারিছ, আর e িকনা বেল আিম বাঁচাব! কিবরাজ 
ভাবেছ, আিম কতর্া, ঈ র েয কতর্া -- e-কথা ভুেল েগেছ। তারপর যখন di ভাi দিড় েফেল জায়গা ভাগ কের, 
আর বেল ‘eিদকটা আমার, oিদকটা েতামার’, তখন ঈ র আর-eকবার হােসন, ei মেন কের হােসন; আমার 
জগd bhা , িকnt oরা বলেছ, ‘e-জায়গা আমার আর েতামার’।” 
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[uপায় -- িব াস o ভিk ] 

 
        “তাঁেক িক িবচার কের জানা যায়? তাঁর দাস হেয়, তাঁর শরণাগত হেয় তাঁেক ডাক। 
 
        (িবদয্াসাগেরর pিত সহােসয্) – “আcা, েতামার িক ভাব?” 
 
        িবদয্াসাগর মৃd মৃd হািসেতেছন। বিলেতেছন, “আcা েস কথা আপনােক eকলা-eকলা eকিদন বলব।” 
(সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- তাঁেক পাি তয্ dারা িবচার কের জানা যায় না। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর েpেমাnt হiয়া গান ধিরেলন: 
 

[ঈ র aগময্ o aপার ] 
 
  েক জােন কালী েকমন? 
      ষড় দশর্েন না পায় দরশন ৷৷ 
 মূলাধাের সহsাের সদা েযাগী কের মনন । 
 কালী পdবেন হংস-সেন, হংসীrেপ কের রমণ ৷৷ 
 আtারােমর আtা কালী pমাণ pণেবর মতন । 
 িতিন ঘেট ঘেট িবরাজ কেরন, icাময়ীর icা েযমন ৷৷ 
 মােয়র uদের bhা  ভা , pকা  তা জােনা েকমন । 
 মহাকাল েজেনেছন কালীর মমর্, aনয্ েকবা জােন েতমন ৷৷ 
 pসাদ ভােষ েলােক হােস, সnরেণ িসnু-তরণ । 
 আমার মন বুেঝেছ pাণ বুেঝ না ধরেব শশী হেয় বামন ৷৷ 
 
        “েদখেল, কালীর ‘uদের bhা  ভা  pকা  তা জােনা েকমন’! আর বলেছ, ‘ষড় দশর্েন না পায় দরশন’ -- 
পাি েতয্ তাঁেক পাoয়া যায় না।” 
 

[িব ােসর েজার -- ঈ ের িব াস o মহাপাতক ] 
 
        “িব াস আর ভিk চাi -- িব ােসর কত েজার নঃ eকজন ল া েথেক সমুd পার হেব, িবভীষণ বলেল, 
ei িজিনসিট কাপেড়র খঁুেট েবঁেধ লo। তাহেল িনিবর্ে  চেল যােব; জেলর uপর িদেয় চেল েযেত পারেব। িকnt 
খুেল েদেখা না; খুেল েদখেত েগেলi ডুেব যােব। েস েলাকটা সমুেdর uপর িদেয় েবশ চেল যািcল। িব ােসর 
eমন েজার। খািনক পথ িগেয় ভাবেছ, িবভীষণ eমন িক িজিজস েবঁেধ িদেলন েয, জেলর uপর িদেয় চেল েযেত 
পািc? ei বেল কাপেড়র খুঁটিট খুেল েদেখ, েয ধু ‘রাম’ নাম েলখা eকিট পাতা রেয়েছ। তখন েস ভাবেল, eঃ, 
ei িজিনস! ভাবাo যা, aমিন ডুেব যাoয়া। 
 
        “কথায় বেল হনুমােনর রামনােম eত িব াস েয, িব ােসর gেণ ‘সাগর ল ন’ করেল! িকnt sয়ং রােমর 
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সাগর বাঁধেত হল! 
 
        “যিদ তাঁেত িব াস থােক, তাহেল পাপi কrক, আর মহাপাতকi কrক, িকছুেতi ভয় নাi।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃ  ভেkর ভাব আেরাপ কিরয়া ভােব মােতায়ারা হiয়া িব ােসর মাহাtয্ 
গািহেতেছন:  
 
 আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির। 
 আেখের e-দীেন, না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শ রী। 
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ষ  পিরেcদ 
 

ঈ রেক ভালবাসা জীবেনর uেdশয্ -- The End of life 
 
        ীরামকৃ  -- িব াস আর ভিk। তাঁেক ভিkেত সহেজ পাoয়া যায়। িতিন ভােবর িবষয়। 
 
        e-কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ীরামকৃ  আবার গান ধিরেলন: 
 
  মন িক তtt কর তাঁের, েযন unt আঁধার ঘের । 
 েস েয ভােবর িবষয় ভাব বয্তীত, aভােব িক ধরেত পাের ৷৷ 
 aেg শশী বশীভতূ কর তব শিk-সাের । 
 oের েকাঠার িভতর েচার-কুঠির, েভার হেল েস লুকােব ের ৷৷ 
 ষড় দশর্েন না পায় দরশন, আগম-িনগম তntসাের । 
 েস েয ভিkরেসর রিসক, সদানেn িবরাজ কের পুের ৷৷ 
 েস ভাব লািগ পরম েযাগী, েযাগ কের যুগ-যুগাnের । 
 হেল ভােবর uদয় লয় েস েযমন, েলাহােক চুmেক ধের ৷৷ 
 pসাদ বেল মাতৃভােব আিম তtt কির যাঁের । 
 েসটা চাতের িক ভাঙব হাঁিড়, েবাঝ না ের মন ঠাের েঠাের ৷৷ 
 

[ঠাকুর সমািধ মিnের ] 
 
        গান গাiেত গাiেত ঠাকুর সমািধs হiয়ােছন! হাত a িলবd! েদহ unত o িsর! েনtdয় snহীন! েসi 
েবে র uপর পি মাসয্ হiয়া পা ঝুলাiয়া বিসয়া আেছন। সকেল uদgীব হiয়া ei adুত aবsা েদিখেতেছন। 
পি ত িবদয্াসাগরo িনsb হiয়া eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ঠাকুর pকৃিতs হiেলন। দীঘর্িনঃ াস েফিলয়া আবার সহােসয্ কথা কিহেতেছন। -- “ভাব ভিk, eর মােন -
- তাঁেক ভালবাসা। িযিনi bh তাঁেকi ‘মা’ বেল ডাকেছ। 
 
 “pসাদ বেল মাতৃভােব আিম তtt কির যাঁের । 
 েসটা চাতের িক ভাঙব হাঁিড়, েবাঝ না ের মন ঠাের েঠাের ৷৷ 
 
        “রামpসাদ মনেক বলেছ -- ‘ঠাের েঠাের’ বুঝেত। ei বুঝেত বলেছ েয, েবেদ যাঁেক bh বেলেছ -- 
তাঁেকi আিম মা বেল ডাকিছ। িযিনi িনgর্ণ, িতিনi সgণ; িযিনi bh, িতিনi শিk। যখন িনিkয় বেল েবাধ হয়, 
তখন তাঁেক ‘bh’ বিল। যখন ভািব সৃি , িsিত, pলয় করেছন, তখন তাঁেক আদয্াশিk বিল, কালী বিল। 
 
        “bh আর শিk aেভদ। েযমন aিg আর দািহকাশিk, aিg বলেলi দািহকাশিk বুঝা যায়; দািহকাশিk 
বলেলi aিg বুঝা যায়; eকিটেক মানেলi আর eকিটেক মানা হেয় যায়। 
 
        “তাঁেকi ‘মা’ বেল ডাকা হেc। ‘মা’ বড় ভালবাসার িজিনস িকনা। ঈ রেক ভালবাসেত পারেলi তাঁেক 
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পাoয়া যায়। ভাব, ভিk, ভালবাসা আর িব াস। আর eকটা গান েশানঃ 
 

[uপায় -- আেগ িব াস -- তারপর ভিk ] 
 
 “ভািবেল ভােবর uদয় হয়  । 
 (o েস) েযমন ভাব, েতমিন লাভ, মূল েস pতয্য় ৷৷ 
 কালীপদ-সুধাhেদ, িচt যিদ রয় (যিদ িচt ডুেব রয়) । 
 তেব পূজা, েহাম, যাগযj, িকছুi িকছু নয় ৷৷ 
 
        “িচt তদগত হoয়া, তাঁেক খুব ভালবাসা। ‘সুধাhদ’ িকনা aমৃেতর hদ। oেত ডুবেল মানুষ মের না। aমর 
হয়। েকu েকu মেন কের, েবিশ ঈ র ঈ র করেল মাথা খারাপ হেয় যায়। তা নয়। e-েয সুধার hদ! aমৃেতর 
সাগর। েবেদ তাঁেক ‘aমৃত’ বেলেছ, eেত ডুেব েগেল মের না -- aমর হয়।” 
 

[িন ামকমর্ বা কমর্েযাগ o জগেতর uপকার -- Sri Ramakrishna and the European ideal of work] 
 
        “পূজা, েহাম, যাগ” িকছুi িকছু নয়। যিদ তাঁর uপর ভালবাসা আেস, তাহেল আর e-সব কেমর্র েবিশ 
দরকার নাi। যতkণ হাoয়া পাoয়া না যায়, ততkণi পাখার দরকার; যিদ দিkেণ হাoয়া আপিন আেস, পাখা 
েরেখ েদoয়া যায়। আর পাখার িক দরকার? 
 
        “তুিম েয-সব কমর্ করছ, e-সব সৎকমর্। যিদ ‘আিম কতর্া’ ei aহংকার তয্াগ কের িন ামভােব করেত 
পার, তাহেল খুব ভাল। ei িন ামকমর্ করেত করেত ঈ েরেত ভিk ভালবাসা আেস। eirপ িন ামকমর্ করেত 
করেত ঈ রলাভ হয়। 
 
        “িকnt যত তাঁর uপর ভিk ভালবাসা আসেব, ততi েতামার কমর্ কেম যােব। গৃহেsর বu, েপেট যখন 
েছেল হয় -- শা ড়ী তার কমর্ কিমেয় েদয়। যতi মাস বােড়, শা ড়ী কমর্ কমায়। দশমাস হেল আদেপ কমর্ করেত 
েদয় না, পােছ েছেলর েকান হািন হয়, pসেবর েকান বয্াঘাত হয়। (হাসয্) তুিম েয-সব কমর্ করছ eেত েতামার 
িনেজর uপকার। িন ামভােব কমর্ করেত পারেল িচt িd হেব, ঈ েরর uপর েতামার ভালবাসা আসেব। ভালবাসা 
eেলi তাঁেক লাভ করেত পারেব। জগেতর uপকার মানুষ কের না, িতিনi করেছন, িযিন চnd-সূযর্ কেরেছন, িযিন 
মা-বােপর েsহ, িযিন মহেতর িভতর দয়া, িযিন সাধু-ভেkর িভতর ভিk িদেয়েছন। েয-েলাক কামনাশূনয্ হেয় 
কমর্ করেব েস িনেজরi ম ল করেব।” 
 

[িন ামকেমর্র uেdশয্ -- ঈ রদশর্ন ] 
 
        “anের েসানা আেছ, eখনo খবর পাo নাi। eকটু মািট চাপা আেছ। যিদ eকবার সnান পাo, aনয্ কাজ 
কেম যােব। গৃহেsর বu-eর েছেল হেল েছেলিটেকi িনেয় থােক; oiিটেক িনেয়i নাড়াচাড়া; আর সংসােরর কাজ 
শা ড়ী করেত েদয় না। (সকেলর হাসয্) 
 
        “আরo eিগেয় যাo। কাঠুের কাঠ কাটেত িগিছল; -- bhচারী বলেল, eিগেয় যাo। eিগেয় িগেয় েদেখ 
চnনগাছ। আবার িকছুিদন পের ভাবেল, িতিন eিগেয় েযেত বেলিছেলন, চnনগাছ পযর্n েতা েযেত বেলন নাi। 
eিগেয় িগেয় েদেখ rপার খিন। আবার িকছুিদন পের eিগেয় িগেয় েদেখ, েসানার খিন। তারপা েকবল হীরা, 
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মািণক। ei সব লেয় eেকবাের আি ল হেয় েগল। 
 
        “িন ামকমর্ করেত পারেল ঈ ের ভালবাসা হয়; kেম তাঁর কৃপায় তাঁেক পাoয়া যায়। ঈ রেক েদখা যায়, 
তাঁর সে  কথা কoয়া যায়, েযমন আিম েতামার সে  কথা কিc!” (সকেল িনঃশb) 
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সpম পিরেcদ 
 

ঠাকুর aেহতুক কৃপািসnু 
 
        সকেল aবাক o িনsb হiয়া ei সকল কথা িনেতেছন। েযমন সাkাৎ বাgািদনী ীরামকৃে র িজhােত 
aবতীণর্ হiয়া িবদয্াসাগরেক uপলk কিরয়া জীেবর ম েলর জনয্ কথা বিলেতেছন। রািt হiেতেছ; নয়টা বােজ। 
ঠাকুর eiবার িবদায় gহণ কিরেবন। 
 
        ীরামকৃ  (িবদয্াসাগেরর pিত সহােসয্) -- e-যা বললুম, বলা বাhলয্ আপিন সব জােনন -- তেব খপর 
নাi। (সকেলর হাসয্) বrেণর ভা াের কত িক রt আেছ! বrণ রাজার খপর নাi! 
 
        িবদয্াসাগর (সহােসয্) -- তা আপিন বলেত পােরন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ েগা, aেনক বাবু জােন না চাকর-বাকেরর নাম (সকেলর হাসয্) -- বা বািড়র 
েকাথায় িক দামী িজিনস আেছ। 
 
        কথাবাতর্া িনয়া সকেল আনিnত। সকেল eকটু চুপ কিরয়ােছন। ঠাকুর আবার িবদয্াসাগরেক সেmাধন 
কিরয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকবার বাগান েদখেত যােবন, রাসমিণর বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা। 
 
        িবদয্াসাগর -- যাব বi িক। আপিন eেলন আর আিম যাব না! 
 
        ীরামকৃ  -- আমার কােছ? িছ! িছ! 
 
        িবদয্াসাগর -- েস িক! eমন কথা বলেলন েকন? আমায় বুিঝেয় িদন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আমরা েজেলিডিঙ। (সকেলর হাসয্) খাল িবল আবার বড় নদীেতo েযেত পাির। 
িকnt আপিন জাহাজ, িক জািন েযেত িগেয় চড়ায় পােছ েলেগ যায়। (সকেলর হাসয্) 
 
        িবদয্াসাগর সহাসয্বদন, চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তার মেধয্ e-সময় জাহাজo েযেত পাের। 
 
        িবদয্াসাগর (সহাসয্) -- হাঁ, eিট বষর্াকাল বেট! (সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার (sগতঃ) -- নবানুরােগর বষর্া, নবানুরােগর সময় মান-aপমান েবাধ থােক না বেট! 
 
        ঠাকুর গােtাtান কিরেলন, ভkসে । িবদয্াসাগর আtীয়গণসে  দাঁড়াiয়ােছন। ঠাকুরেক গািড়েত তুিলয়া 
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িদেবন। 
 
        ীরামকৃ  eখনo দাঁড়াiয়া রিহয়ােছন েকন? মূলমnt কের জিপেতেছন; জিপেত জিপেত ভাবিব  
হiয়ােছন। aেহতুক কৃপািসnু! বুিঝ যাiবার সময় মহাtা িবদয্াসাগেরর আধয্ািtক ম েলর জনয্ মার কােছ 
pাথর্না কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর ভkসে  িসঁিড় িদয়া নািমেতেছন। eকজন ভেkর হাত ধিরয়া আেছন। িবদয্াসাগর sজনসে  আেগ 
আেগ যাiেতেছন -- হােত বািত, পথ েদখাiয়া আেগ আেগ যাiেতেছন। াবণ কৃ াষ ী, eখনo চাঁদ uেঠ নাi। 
তমসাবৃত uদয্ানভূিমর মধয্ িদয়া সকেল বািতর kীনােলাক লkয্ কিরয়া ফটেকর িদেক আিসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  ভkসে  ফটেকর কােছ যাi েপৗঁিছেলন, সকেল eকিট সুnর দৃশয্ েদিখয়া দাঁিড়য়া পিড়ল। 
সmুেখ বাঙালীর পিরcদধারী eকিট েগৗরবণর্ rধারী পুrষ, বয়স আnাজ 36/37, মাথায় িশখিদেগর নয্ায় 

 পাগিড়, পরেন কাপড়, েমাজা, জামা। চাদর নাi। তাঁহারা েদিখেলন, পুrষিট ীরামকৃ েক দশর্ন কিরবামাt 
মািটেত u ীষসেমত মsক aবলুিnত কিরয়া ভূিম  হiয়া রিহেছন। িতিন দাঁড়াiেল ঠাকুর বিলেলন, “বলরাম! 
তুিম? eত রােt?” 
 
        বলরাম (সহােসয্) -- আিম aেনkণ eেসিছ, eখােন দাঁিড়েয়িছলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- িভতের েকন যাo নাi? 
 
        বলরাম -- আjা, সকেল আপনার কথাবাতর্া নেছন, মােঝ িগেয় িবরk করা। 
 
        [ei বিলয়া বলরাম হািসেত লািগেলন।] 
 
        ঠাকুর ভkসে  গািড়েত uিঠেতেছন। 
 
        িবদয্াসাগর (মাsােরর pিত মৃdsের) -- ভাড়া িক েদব? 
 
        মাsার -- আjা না, o হেয় েগেছ। 
 
        িবদয্াসাগর o aনয্ানয্ সকেল ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। 
 
        গািড় utরািভমুেখ হাঁকাiয়া িদল। গািড় দিkেণ র কালীবািড়েত যাiেব। eখনo সকেল গািড়র িদেক 
তাকাiয়া দাঁড়াiয়া আেছন। বুিঝ ভািবেতেছন, e মহাপুrষ েক? িযিন ঈ রেক ভালবােসন, আর িযিন জীেবর ঘের 
ঘের িফরেছন, আর বলেছন, ঈ রেক ভালবাসাi জীবেনর uেdশয্। 
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ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের নেরndািদ anর  o aনয্ানয্ ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের েকদােরর uৎসব 
 
        দিkেণ র-মিnের ঠাকুর ীরামকৃ  েকদারািদ ভkসে  কথা কিহেতেছন। আজ রিববার, aমাবসয্া, (29 
েশ াবণ 1289) 13i aগs 1882 ী াb। েবলা 5টা হiেব। 
 
        ীযুk েকদার চাটুেজয্, হািলসহের বাটী। সরকারী aয্াকাunয্ােnর কাজ কিরেতন। aেনকিদন ঢাকায় 
িছেলন; েস-সমেয় ীযুk িবজয় েগাsামী তাঁহার সিহত সবর্দা ীরামকৃে র িবষয় আলাপ কিরেতন। ঈ েরর কথা 

িনেলi তাঁহার চkু arপূণর্ হiত। িতিন পূেবর্ bাhসমাজভkু িছেলন। 
 
        ঠাকুর িনেজর ঘেরর দিkেণর বারাnায় ভkসে  বিসয়া আেছন। রাম, মেনামহন, সুেরnd, রাখাল, ভবনাথ, 
মাsার pভৃিত aেনক ভেkরা uপিsত আেছন। েকদার আজ uৎসব কিরয়ােছন। সমs িদন আনেn aিতবািহত 
হiেতেছ। রাম eকিট osাদ আিনয়ািছেলন, িতিন গান গািহয়ােছন। গােনর সময় ঠাকুর সমািধs হiয়া ঘেরর েছাট 
খাটিটেত বিসয়ািছেলন। মাsার o aনয্ানয্ ভেkরা তাঁহার পাদমূেল বিসয়ািছেলন।  
 

[সমািধতtt o সবর্ধমর্-সমnয় -- িহnু, মুসলমান o ী ান ] 
 
        ঠাকুর কথা কিহেত কিহেত সমািধতtt বুঝাiেতেছন। বিলেতেছন, “সিcদানnলাভ হেল সমািধ হয়। তখন 
কমর্তয্াগ হেয় যায়। আিম osােদর নাম কিc eমন সময় osাদ eেস uপিsত, তখন আর তার নাম করবার িক 
pেয়াজন। েমৗমািছ ভনভন কের কতkণ? যতkণ না ফুেল বেস। িকnt সাধেকর পেk কমর্তয্াগ করেল হেব না। 
পূজা, জপ, ধয্ান, সnয্া, কবচািদ, তীথর্ -- সবi করেত হয়। 
 
        “লােভর পর যিদ েকu িবচার কের, েস েযমন েমৗমািছ মধুপান করেত করেত আধ আধ gনgন কের।” 
 
        osাদিট েবশ গান গািহয়ািছেলন। ঠাকুর pসn হiয়ােছন। তাঁহােক বিলেতেছন, “েয মানুেষ eকিট বড় gণ 
আেছ, েযমন স ীতিবদয্া, তােত ঈ েরর শিk আেছ িবেশষrেপ!” 
 
        osাদ -- মহাশয়, িক uপােয় তাঁেক পাoয়া যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- ভিki সার, ঈ র েতা সবর্ভূেত আেছন; তেব ভk কােক বিল? যার মন সবর্দা ঈ েরেত 
আেছ। আর aহংকার aিভমান থাকেল হয় না। ‘আিম’rপ িঢিপেত ঈ েরর কৃপাrপ জল জেম না, গিড়েয় যায়। 
আিম যnt। 
 
        (েকদারািদ ভkেদর pিত) -- “সব পথ িদেয় তাঁেক পাoয়া যায়। সব ধমর্i সতয্। ছােদ uঠা িনেয় িবষয়। 
তা তুিম পাকা িসঁিড় িদেয়o uঠেত পার; কােঠর িসঁিড় িদেয়o uঠেত পার; বাঁেশর িসঁিড় িদেয়o uঠেত পার; আর 
দিড় িদেয়o uঠেত পার। আবার eকিট আেছালা বাঁশ িদেয়o uঠেত পার। 
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        “যিদ বল, oেদর ধেমর্ aেনক ভুল, কুসংsার আেছ; আিম বিল, তা থাকেলi বা, সকল ধেমর্i ভুল আেছ। 
সbাi মেন কের আমার ঘিড়i িঠক যােc। বয্াকুলতা থাকেলi হল; তাঁর uপর ভালবাসা, টান থাকেলi হল। 
িতিন েয anযর্ামী, anেরর টান বয্াকুলতা েদখেত পান। মেন কর, eক বােপর aেনকgিল েছেল, বড় েছেলরা 
েকu বাবা, েকu পাপা -- ei সব s  বেল তাঁেক ডােক। যারা ‘বা’ িক ‘পা’ পযর্n বলেত পাের -- বাবা িক 
তােদর uপর রাগ করেবন? বাবা জােনন েয, oরা আমােকi ডাকেছ তেব ভাল ucারণ করেত পাের না। বােপর 
কােছ সব েছেলi সমান। 
 
        “আবার ভেkরা তাঁেকi নানা নােম ডাকেছ; eক বয্িkেকi ডাকেছ। eক পুকুেরর চারিট ঘাট। িহnরুা জল 
খােc eকঘােট বলেছ জল; মুসলমানরা আর-eক ঘােট খােc বলেছ পািন; iংেরজরা আর-eকঘােট খােc বলেছ 
oয়াটার; আবার aনয্ েলাক eকঘােট বলেছ aqua।  
 
        “eক ঈ র তাঁর নানা নাম।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

কািমনী-কা নi েযােগর বয্াঘাত -- সাধনা o েযাগতtt 
 
        ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ভkসে  িবরাজ কিরেতেছন। বৃহsিতবার (9i ভাd 1289), াবণ- kা 
দশমী িতিথ, 24েশ aগs 1882 ী াb। 
 
        আজকাল ঠাকুেরর কােছ হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল pভৃিত থােকন। ীযুk রামলাল ঠাকুেরর 

াতু ুt, -- কালীবািড়েত পূজা কেরন। মাsার আিসয়া েদিখেলন utর-পূেবর্র লmা বারাnায় ঠাকুর হাজরার 
িনকট দাঁড়াiয়া কথা কিহেতেছন। িতিন আিসয়া ভূিম  হiয়া ঠাকুেরর ীপাদপd বnনা কিরেলন। 
 
        ঠাকুর সহাসয্বদন। মাsারেক বিলেতেছন, “আর d-eকবার ঈ র িবদয্াসাগরেক েদখবার pেয়াজন। 
চালিচt eকবার েমাটামুিট eঁেক িনেয় তারপর বেস বেস রঙ ফলায়। pিতমা pথেম eকেমেট, তারপর েদােমেট, 
তারপর খিড়, তারপর রঙ -- পের পের করেত হয়। ঈ র িবদয্াসাগেরর সব pstত েকবল চাপা রেয়েছ। কতকgিল 
সৎকাজ করেছ, িকnt anের িক আেছ তা জােন না, anের েসানা চাপা রেয়েছ। anের ঈ র আেছন, -- জানেত 
পারেল সব কাজ েছেড় বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত icা হয়।” 
 
        ঠাকুর মাsােরর সে  দাঁড়াiয়া কথা কিহেতেছন -- আবার কখন কখন বারাnায় েবড়াiেতেছন। 
 

[সাধনা -- কািমনী-কা েনর ঝড়তুফান কাটাiবার জনয্ ] 
 
        ীরামকৃ  -- anের িক আেছ জানবার জনয্ eকটু সাধন চাi। 
 
        মাsার -- সাধন িক বরাবর করেত হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- না, pথমটা eকটু uেঠ পেড় লাগেত হয়। তারপর আর েবিশ পির ম করেত হেব না। যতkণ 
েঢu, ঝড়, তুফান আর বাঁেকর কাছ িদেয় েযেত হয়, ততkণ মািঝর দাঁিড়েয় হাল ধরেত হয়, -- েসiটুকু পার হেয় 
েগেল আর না। যিদ বাঁক পার হল আর aনুকুল হাoয়া বiল, তখন মািঝ আরাম কের বেস, হােল হাতটা েঠিকেয় 
রােখ, -- তারপর পাল টাঙাবার বেnাবs কের তামাক সাজেত বেস। কািমনী-কা েনর ঝড় তুফানgেলা কািটেয় 
েগেল তখন শািn। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o েযাগতtt -- েযাগ  -- েযাগাবsা -- “িনবাতিন mিমব pদীপm ” -- েযােগর বয্াঘাত ] 
 
        “কাr কাr েযাগীর লkণ েদখা যায়। িকnt তােদরo সাবধান হoয়া uিচত। কািমনী--কা নi েযােগর 
বয্াঘাত। েযাগ  হেয় সংসাের eেস পেড়, -- হয়েতা েভােগর বাসনা িকছু িছল। েসigেলা হেয় েগেল আবার 
ঈ েরর িদেক যােব, -- আবার েসi েযােগর aবsা। সট্ কা কল জােনা?” 
 
        মাsার -- আেj না -- েদিখ নাi। 
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        ীরামকৃ  -- o-েদেশ আেছ। বাঁশ নুiেয় রােখ, তােত বঁড়িশ লাগােনা দিড় বাঁধা থােক। বঁড়িশেত েটাপ 
েদoয়া হয়। মাছ েযi েটাপ খায় aমিন সড়াৎ কের বাঁশটা uেঠ পেড়। েযমন uপের uচুঁিদেক বাঁেশর মুখ িছল 
েসirপi হেয় যায়। 
 
        “িনিk, eকিদেক ভার পড়েল িনেচর কাঁটা uপেরর কাঁটার সে  eক হয় না। িনেচর কাঁটািট মন -- uপেরর 
কাঁটািট ঈ র। িনেচর কাঁটািট uপেরর কাঁটার সিহত eক হoয়ার নাম েযাগ। 
 
        “মন িsর না হেল েযাগ হয় না। সংসার-হাoয়া মনrপ দীপেক সবর্দা চ ল করেছ। oi দীপটা যিদ আদেপ 
না নেড় তাহেল িঠক েযােগর aবsা হেয় যায়। 
 
        “কািমনী--কা নi েযােগর বয্াঘাত। বst িবচার করেব। েমেয়মানুেষর শরীের িক আেছ -- রk, মাংস, চিবর্, 
নাড়ীভঁুিড়, কৃিম, মুত, িব া eiসব। েসi শরীেরর uপর ভালবাসা েকন? 
 
        “আিম রাজিসক ভােবর আেরাপ করতাম -- তয্াগ করবার জনয্। সাধ হেয়িছল সাcা জিরর েপাশাক পরব, 
আংিট আঙুেল েদব, নল িদেয় gড়gিড়েত তামাক খাব। সাcা জিরর েপাশাক পরলাম -- eরা (মথুরবাবু) আিনেয় 
িদেল। খািনকkণ পের মনেক বললাম, মন eর নাম সাcা জিরর েপাশাক! তখন েসgেলােক খুেল েফেল িদলাম। 
আর ভাল লাগল না। বললাম, মন, eরi নাম শাল -- eরi নাম আঙিট! eরi নাম নল িদেয় gড়gিড়েত তামাক 
খাoয়া! েসi েয সব েফেল িদলাম আর মেন uেঠ নাi।”  
 
        সnয্া আগত pায়। ঘেরর দিkণ-পূেবর্র বারাnায়, ঘেরর dােরর কােছ ঠাকুর মিণর সিহত িনভৃেত কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- েযাগীর মন সবর্দাi ঈ েরেত থােক, সবর্দাi আts। চkু ফয্ালফয্ােল, 
েদখেলi বুঝা যায়। েযমন পািখ িডেম তা িদেc -- সব মনটা েসi িডেমর িদেক, uপের নামমাt েচেয় রেয়েছ! 
আcা আমায় েসi ছিব েদখােত পার? 
 
        মিণ -- েয আjা। আিম েচ া করব যিদ েকাথাo পাi। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

grিশষয্-সংবাদ -- gহয্কথা 
 
        সnয্া হiল। ফরাশ ৺কালীমিnের o ৺রাধামিnের o aনয্ানয্ ঘের আেলা jািলয়া িদল। ঠাকুর েছাট 
খাটিটেত বিসয়া জগnাতার িচnা o তৎপের ঈ েরর নাম কিরেতেছন। ঘের ধুেনা েদoয়া হiয়ােছ। eকপাে র্ 
eকিট িপলসুেজ pদীপ jিলেতেছ। িকয়ৎkণ পের শাঁখঘnা বািজয়া uিঠল। ৺কালীবািড়েত আরিত হiেতেছ। kা 
দশমী িতিথ, চতুর্িদেক চাঁেদর আেলা। 
 
        আরিতর িকয়ৎkণ পের ীরামকৃ  েছাট খাটিটেত বিসয়া মিণর সিহত eকাকী নানা িবষেয় কথা 
কিহেতেছন। মিণ েমেঝেত বিসয়া। 
 

[“কমর্েণয্বািধকারেs মা ফেলষু কদাচন” ] 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- িন ামকমর্ করেব। ঈ র িবদয্াসাগর েয-কমর্ কের েস ভাল কাজ -- িন ামকমর্ 
করবার েচ া কের। 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। আcা, েযখােন কমর্ েসখােন িক ঈ র পাoয়া যায়? রাম আর কাম িক eক সে  হয়? 
িহnীেত eকটা কথা েসিদন পড়লাম। 
 
        “যাহাঁ রাম তাহাঁ নািহ কাম, যাহাঁ কাম তাঁহা নািহ রাম।” 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ সকেলi কের -- তাঁর নামgণ করা eo কমর্ -- েসাঽহংবাদীেদর ‘আিমi েসi’ ei 
িচnাo কমর্ -- িনঃ াস েফলা, eo কমর্। কমর্তয্াগ করবার েজা নাi। তাi কমর্ করেব, িকnt ফল ঈ ের সমপর্ণ 
করেব। 
 
        মিণ -- আjা, যােত aথর্ েবিশ হয় e-েচ া িক করেত পাির? 
 
        ীরামকৃ  -- িবদয্ার সংসােরর জনয্ পারা যায়। েবিশ uপােয়র েচ া করেব। িকnt সdপােয়। uপাজর্ন করা 
uেdশয্ নয়। ঈ েরর েসবা করাi uেdশয্। টাকােত যিদ ঈ েরর েসবা হয় েতা েস টাকায় েদাষ নাi। 
 
        মিণ -- আjা, পিরবারেদর uপর কতর্বয্ কতিদন? 
 
        ীরামকৃ  -- তােদর খাoয়া পরার ক  না থােক। িকnt সnান িনেজ সমথর্ হেল তােদর ভার লবার দরকার 
নাi, পািখর ছানা খঁুেট েখেত িশখেল, আবার মার কােছ েখেত eেল, মা েঠাkর মাের। 
 
        মিণ -- কমর্ কতিদন করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- ফললাভ হেল আর ফলু থােক না। ঈ রলাভ হেল কমর্ আর করেত হয় না। মনo লােগ না। 
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        “মাতাল েবিশ মদ েখেয় hশঁ রাখেত পাের না। -- d-আনা েখেল কাজকমর্ চলেত পাের! ঈ েরর িদেক 
যতi egেব ততi িতিন কমর্ কিমেয় েদেবন। ভয় নাi। গৃহেsর বu anঃসttা হেল শা িড় kেম kেম কমর্ 
কিমেয় েদয়। দশমাস হেল আদেপ কমর্ করেত েদয় না। েছেলিট হেল oiিটেক িনেয় নাড়াচাড়া কের। 
 
        “েয-কটা কমর্ আেছ, েস-কটা েশষ হেয় েগেল িনি n। গৃিহণী বািড়র রাঁধাবাড়া আর কাজকমর্ েসের যখন 
নাiেত েগল, তখন আর েফের না -- তখন ডাকাডািক করেলo আর আসেব না। 
 

[ঈ রলাভ o ঈ রদশর্ন িক? uপায় িক? ] 
 
        মিণ -- আjা, ঈ রলাভ-eর মােন িক? আর ঈ রদশর্ন কােক বেল? আর েকমন কের হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- ৈব বরা বেল েয, ঈ েরর পেথ যারা যােc আর যারা তাঁেক লাভ কেরেছ তােদর থাক থাক 
আেছ -- pবতর্ক, সাধক, িসd আর িসেdর িসd। িযিন সেব পেথ uঠেছন তােক pবতর্ক বেল। েয সাধন-ভজন 
করেছ -- পূজা, জপ, ধয্ান, নামgণকীতর্ণ করেছ -- েস বয্িk সাধক। েয-বয্িk ঈ র আেছন েবােধ েবাধ কেরেছ, 
তােকi িসd বেল। েযমন েবদােnর uপমা আেছ -- anকার ঘর, বাবু েয় আেছ। বাবুেক eকজন হাতেড় হাতেড় 
খঁুজেছ। eকটা েকৗেচ হাত িদেয় বলেছ, e নয়, জানালায় হাত িদেয় বলেছ, e নয়, দরজায় হাত িদেয় বলেছ, e 
নয়। েনিত, েনিত, েনিট। েশেষ বাবুর গােয় হাত পেড়েছ, তখন বলেছ, ‘iহ’ ei বাবু -- aথর্াৎ ‘aিs’ েবাধ 
হেয়েছ। বাবুেক লাভ হেয়েছ, িকnt িবেশষrেপ জানা হয় নাi। 
 
        “আর-eক থাক আেছ, তােক বেল িসেdর িসd। বাবুর সে  যিদ িবেশষ আলাপ হয় তাহেল আর eকরকম 
aবsা -- যিদ ঈ েরর সে  েpমভিkর dারা িবেশষ আলাপ হয়। েয িসd েস ঈ রেক েপেয়েছ বেট, িযিন িসেdর 
িসd িতিন ঈ েরর সে  িবেশষrেপ আলাপ কেরেছন। 
 
        “িকnt তাঁেক লাভ করেত হেল eকটা ভাব আ য় করেত হয়। শাn, দাসয্, সখয্, বাৎসলয্ বা মধুর। 
 
        “শাn -- ঋিষেদর িছল। তােদর aনয্ িকছু েভাগ করবার বাসনা িছল না। েযমন stীর sামীেত িন া, -- েস 
জােন আমার পিত কnপর্। 
 
        “দাসয্ -- েযমন হনুমােনর। রােমর কাজ করবার সময় িসংহতুলয্। stীরo দাসয্ভাব থােক, -- sামীেক 
pাণপেণ েসবা কের। মার িকছু িকছু থােক -- যেশাদারo িছল। 
 
        “সখয্ -- বnুর ভাব; eস, eস কােছ eেস বস। ীদামািদ কৃ েক কখন eঁেটা ফল খাoয়ােc, কখন ঘােড় 
চড়েছ। 
 
        “বাৎসলয্ -- েযমন যেশাদার। stীরo কতকটা থােক, -- sামীেক pাণ িচের খাoয়ায়। েছেলিট েপট ভের 
েখেল তেবi মা সnt । যেশাদা কৃ  খােব বেল ননী হােত কের েবড়ােতন। 
 
        “মধুর -- েযমন ীমতীর। stীরo মধরুভাব। e-ভােবর িভতের সকল ভাবi আেছ -- শাn, দাসয্, সখয্, 
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বাৎসলয্।” 
 
        মিণ -- ঈ রেক দশর্ন িক ei চেk হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক চমর্চেk েদখা যায় না। সাধনা করেত করেত eকিট েpেমর শরীর হয় -- তার েpেমর 
চkু, েpেমর কণর্। েসi চেk তাঁেক েদেখ, -- েসi কেণর্ তাঁর বাণী না যায়। আবার েpেমর িল  েযািন হয়। 
 
        ei কথা িনয়া মিণ েহা-েহা কিরয়া হািসয়া েফিলেলন। ঠাকুর িবরk না হiয়া আবার বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ei েpেমর শরীের আtার সিহত রমণ হয়। 
 
        মিণ আবার গmীর হiেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েরর pিত খুব ভালবাসা না eেল হয় না। খুব ভালবাসা হেল তেবi েতা চািরিদক ঈ রময় 
েদখা যায়। খুব নয্াবা হেল তেবi চািরিদক হলেদ েদখা যায়। 
 
        “তখন আবার ‘িতিনi আিম’ eiিট েবাধ হয়। মাতােলর েনশা েবিশ হেল বেল, ‘আিমi কালী’। 
 
        “েগাপীরা েpেমাnt হেয় বলেত লাগল, ‘আিমi কৃ ।’ 
 
        “তাঁেক রাতিদন িচnা করেল তাঁেক চািরিদেক েদখা যায়, েযমন -- pদীেপর িশখার িদেক যিদ eকদৃে  
েচেয় থাক, তেব খািনকkণ পের চািরিদক িশখাময় েদখা যায়।” 
 

[ঈ রদশর্ন িক মিsে র ভুল? “সংশয়াtা িবনশয্িত” ] 
 
        মিণ ভািবেতেছন েয, েস িশখা েতা সতয্কার িশখা নয়। 
 
        ঠাকুর anযর্ামী, বিলেতেছন, ৈচতনয্েক িচnা করেল aৈচতনয্ হয় না। িশবনাথ বেলিছল, ঈ রেক 
eকেশাবার ভাবেল েবেহড হেয় যায়। আিম তােক বললাম, ৈচতনয্েক িচnা করেল িক aৈচতনয্ হয়? 
 
        মিণ -- আjা, বুেঝিছ। e-েতা aিনতয্ েকান িবষয় িচnা করা নয়? --িযিন িনতয্ৈচতনয্srপ তাঁেত মন 
লািগেয় িদেল মানুষ েকন aৈচতনয্ হেব? 
 
        ীরামকৃ  (pসn হiয়া) -- eiিট তাঁর কৃপা -- তাঁর কৃপা না হেল সেnহ ভ ন হয় না। 
 
        “আtার সাkাৎকার না হেল সেnহ ভ ন হয় না। 
 
        “তাঁর কৃপা হেল আর ভয় নাi। বােপর হাত ধের েগেলo বরং েছেল পড়েত পাের? িকnt েছেলর হাত যিদ 
বাপ ধের, আর ভয় নাi। িতিন কৃপা কের যিদ সেnহ ভ ন কেরন, আর েদখা েদন আর ক  নাi। -- তেব তাঁেক 
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পাবার জনয্ খুব বয্াকলু হেয় ডাকেত ডাকেত -- সাধনা করেত করেত তেব কৃপা হয়। েছেল aেনক েদৗড়ােদৗিড় 
কেc, েদেখ মার দয়া হয়। মা লুিকয়া িছল, eেস েদখা েদয়।” 
 
        মিণ ভািবেতেছন, িতিন েদৗড়ােদৗিড় েকন করান। -- ঠাকুর aমিন বিলেতেছন, “তাঁর icা েয খািন 
েদৗড়ােদৗিড় হয়; তেব আেমাদ হয়। িতিন লীলায় ei সংসার রচনা কেরেছন। eির নাম মহামায়া। তাi েসi 
শিkrিপণী মার শরণাগত হেত হয়। মায়াপােশ েবঁেধ েফেলেছ, ei পাশ েছদন করেত পারেল তেবi ঈ রদশর্ন 
হেত পাের।” 
 

[আদয্াশিk মহামায়া o শিkসাধনা ] 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর কৃপা েপেত েগেল আদয্াশিkrিপণী তাঁেক pসn করেত হয়। িতিন মহামায়া। জগৎেক 
মুg কের সৃি  িsিত pলায় করেছন। িতিন ajান কের েরেখ িদেয়েছন। েসi মহামায়া dার েছেড় িদেল তেব 
anের যাoয়া যায়। বািহের পেড় থাকেল বািহেরর িজিনস েকবল েদখা যায় -- েসi িনতয্ সিcদানn পুrষেক 
জানেত পারা যায় না। তাi পুরােণ কথা আেছ -- চnীেত -- মধুৈকটভ1 বেধর সময় bhািদ েদবতারা মহামায়ার 
sব করেছন। 
 
        “শিki জগেতর মূলাধার। েসi আদয্াশিkর িভতের িবদয্া o aিবদয্া di আেছ, -- aিবদয্া -- মুg কের। 
aিবদয্া -- যা েথেক কািমনী-কা ন -- মুg কের। িবদয্া -- যা েথেক ভিk, দয়া, jান, েpম -- ঈ েরর পেথ 
লেয় যায়। 
 
        “েসi aিবদয্ােক pসn করেত হেব। তাi শিkর পূজা পdিত। 
 
        “তাঁেক pসn করবার জনয্ নানাভােব পূজা -- দাসীভাব, বীরভাব, সnানভাব। বীরভাব -- aথর্াৎ রমণ dারা 
তাঁেক pসn করা। 
 
        “শিkসাধনা -- সব ভারী uৎকট সাধনা িছল, চালািক নয়। 
 
        “আিম মার দাসীভােব, সখীভােব di বৎসর িছলাম। আমার িকnt সnানভাব, stীেলােকর sন মাতৃsন মেন 
কির। 
 
        “েমেয়রা eক-eকিট শিkর rপ। পি েম িববােহর সময় বেরর হােত ছুির থােক, বাংলা েদেশ জাঁিত থােক; 
-- aথর্াৎ oi শিkrপা কনয্ার সাহােযয্ বর মায়াপাশ েছদন করেব। eিট বীরভাব। আিম বীরভােব পূজা কির নাi। 
আমার সnানভাব। 
 
        “কনয্া শিkrপা। িববােহর সময় েদখ নাi -- বর-েবাকািট িপছেন বেস থােক? কনয্া িকnt িনঃশ ।” 
 

[দশর্েনর পর ঐ যর্ ভুল হয় -- নানা jান, aপরা-িবদয্া -- ‘Religion and Science’ -- 
                                                 
1 tং sাহা tং sধা tং িহ বষট্ কারঃ sরািtকা ৷ 
  সুধা tমkের িনতয্ িtধা মাtািtকা িsতা ৷৷                                 [চnী -- মধুৈকটভবধ] 
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 সািttক o রাজিসক jান ] 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রলাভ করেল তাঁর বািহেরর ঐ যর্, তাঁর জগেতর ঐ যর্ ভুল হেয় যায়; তাঁেক েদখেল তাঁর 
ঐ যর্ মেন থােক না। ঈ েরর আনেn মg হেল ভেkর আর িহসাব থােক না। নেরndেক েদখেল “েতার নাম িক; 
েতার বািড় েকাথা” -- e-সব িজjাসা করার দরকার হয় না। িজjাসা করবার aবসর কi? হনুমানেক eকজন 
িজjাসা কেরিছল, আজ িক িতিথ? হনুমান বলেল, “ভাi, আিম বার িতিথ নkt -- e-সব িকছুi জািন না, আিম 
eক ‘রাম’ িচnা কির।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

পূবর্কথা -- ীরামকৃে র pথম েpেমাnাদ কথা -- 1858 
 

[কৃ িকেশার, eঁেড়দার সাধু, হলধারী, যতীnd, জয় মুখুেj, রাসমিণ ] 
 
        আজ ঠাকুর ীরামকৃ  মহানেn আেছন। দিkেণ র কালীবািড়েত নেরnd আিসয়ােছন। আরo কেয়কিট 
anর  আেছন। নেরnd ঠাকুরবািড়েত আিসয়া sান কিরয়া pসাদ পাiয়ােছন। 
 
        আজ (31 েশ) আি ন, kা চতুথর্ী িতিথ; 16i aেkাবর 1882, েসামবার। আগামী বৃহsিতবার সpমী 
িতিথেত ী ীdগর্াপূজা। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ রাখাল, রামলাল o হাজরা আেছন। নেরেndর সে  আর d-eকিট bhjানী 
েছাকরা আিসয়ােছন। আজ মাsারo আিসয়ােছন। 
 
        নেরnd ঠাকুেরর কােছi আহার কিরেলন। আহারােn ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার ঘেরর েমেঝেত িবছানা কিরয়া 
িদেত বিলেলন, নেরnd আিদ ভেkরা িবেশষতঃ নেরnd  িব াম কিরেবন। মাdেরর uপর েলপ o বািলশ পাতা 
হiয়ােছ। ঠাকুরo বালেকর নয্ায় নেরেndর কােছ িবছানায় বিসেলন। ভkেদর সিহত, িবেশষতঃ নেরেndর িদেক 
মুখ কিরয়া হািসমুেখ মহা আনেn কথা কিহেতেছন। িনেজর aবsা, িনেজর চিরt, গlcেল বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদ ভেkর pিত) -- আমার ei aবsার পর েকবল ঈ েরর কথা িনবার জনয্ 
বয্াকুলতা হত। েকাথায় ভাগবত, েকাথায় aধয্াt, েকাথায় মহাভারত খঁুেজ েবড়াতাম। eঁেড়দার কৃ িকেশােরর 
কােছ aধয্াt নেত েযতাম। 
 
        “কৃ িকেশােরর িক িব াস! বৃnাবেন িগিছল, েসখােন eকিদন জলতৃ া েপেয়িছল। কুয়ার কােছ িগেয় 
েদেখ, eকজন দাঁিড়েয় রেয়েছ। িজjাসা করােত েস বলেল, ‘আিম নীচ জািত, আপিন bাhণ; েকমন কের 
আপনার জল তুেল েদব?’ কৃ িকেশার বলেল, ‘তুi বল িশব। িশব িশব বলেলi তুi d হেয় যািব।’ েস ‘িশব’ 
‘িশব’ বেল জল তুেল িদেল। aমন আচারী bাhণ েসi জল েখেল! িক িব াস! 
 
        “eঁেড়দার ঘােট eকিট সাধু eেসিছল। আমরা eকিদন েদখেত যাব ভাবলুম। আিম কালীবািড়েত হলধারীেক 
বললাম, কৃ িকেশার আর আিম সাধু েদখেত যাব। তুিম যােব? হলধারী বলেল, ‘eকটা মািটর খাঁচা েদখেত িগেয় 
িক হেব?’ হলধারী গীতা-েবদাn পেড় িক না! তাi সাধুেক বলেল ‘মািটর খাঁচা।’ কৃ িকেশারেক িগেয় আিম oi-
কথা বললাম। েস মহা েরেগ েগল। আর বলেল, ‘িক! হলধারী eমন কথা বেলেছ? েয ঈ র িচnা কের, েয রাম 
িচnা কের, আর েসiজনয্ সবর্তয্াগ কেরেছ, তার েদহ মািটর খাঁচা। েস জােন না েয, ভেkর েদহ িচnয়।’ eত রাগ 
-- কালীবািড়েত ফুল তুলেত আসত, হলধারীর সে  েদখা হেল মুখ িফিরেয় িনত! কথা কiেব না! 
 
        “আমায় বেলিছল, ‘ৈপেতটা েফলেল েকন?’ যখন আমার ei aবsা হল, তখন আি েনর ঝেড়র মেতা 
eকটা িক eেস েকাথায় িক uিড়েয় লেয় েগল! আেগকার িচh িকছুi রiল না। hঁশ নাi! কাপড় পেড় যােc, তা 
ৈপেত থাকেব েকমন কের! আিম বললাম, ‘েতামার eকবার unাদ হয়, তাহেল তুিম েবাঝ!’ 
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        তাi হল! তার িনেজরi unাদ হল। তখন েস েকবল ‘o ঁ o ঁ’ বলত আর eকঘের চুপ কের বেস থাকত। 
সকেল মাথা গরম হেয়েছ বেল কিবরাজ ডাকেল। নাটাগেড়র রাম কিবরাজ eল। কৃ িকেশার তােক বলেল, 
‘oেগা, আমার েরাগ আরাম কর, িকnt েদেখা, েযন আমার o ঁকারিট আরাম কেরা না।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “eকিদন িগেয় েদিখ, বেস ভাবেছ। িজjাসা করলাম, ‘িক হেয়েছ?’ বলেল ‘েটেkায়ালা eেসিছল -- তাi 
ভাবিছ। বেলেছ টাকা না িদেল ঘিট-বািট েবেচ লেব।’ আিম বললাম, িক হেব েভেব? না হয় ঘিট-বািট লেয় যােব। 
যিদ েবঁেধ লেয় যায় েতামােক েতা লেয় েযেত পারেব না। তুিম েতা ‘খ’ েগা! (নেরndািদর হাসয্) কৃ িকেশার 
বলত, আিম আকাশবৎ। aধয্াt পড়ত িকনা। মােঝ মােঝ ‘তুিম খ’ বেল, ঠা া করতাম। েহেস বললাম, ‘তুিম খ’; 
েটk েতামােক েতা টানেত পারেব না। 
 
        “unাদ aবsায় েলাকেক িঠক িঠক কথা, হক কথা, বলতুম! কাrেক মানতাম না। বড়েলাক েদখেল ভয় 
হত না। 
 
        “যd মিlেকর বাগােন যতীnd eেসিছল। আিমo েসখােন িছলাম। aিম তােক বললাম, কতর্বয্ িক? 
i রিচnা করাi আমােদর কতর্বয্ িক না? যতীnd বলেল, ‘আমরা সংসারী েলাক। আমােদর িক আর মুিk আেছ! 
রাজা যুিধি রi নরক দশর্ন কেরিছেলন!’ তখন আমার বড় রাগ হল। বললাম, ‘তুিম িকরকম েলাক গা! যুিধি েরর 
েকবল নরকদশর্নi মেন কের েরেখছ? যুিধি েরর সতয্কথা, kমা, ৈধযর্, িবেবক, ৈবরাগয্, ঈ েরর ভিk -- e-সব 
িকছু মেন হয় না। আরo কত িক বলেত যািcলাম। hেদ আমার মুখ েচেপ ধরেল। যতীnd eকটু পেরi ‘আমার 
eকটু কাজ আেছ’ বেল চেল েগল। 
 
        “aেনকিদন পের কােpেনর সে  েসৗরীnd ঠাকুেরর বািড় িগছলাম। তােক েদেখ বললাম, ‘েতামােক রাজা-
টাজা বলেত পারব না, েকননা, েসটা িমথয্াকথা হেব।’ আমার সে  খািনকটা কথা কiেল। তারপর েদখলাম, 
সােহব-টােহব আনােগানা করেত লাগল। রেজাgণী েলাক, নানা কাজ লেয় আেছ। যতীndেক খবর পাঠােনা হল। েস 
বেল পাঠােল, ‘আমার গলায় েবদনা হেয়েছ।’ 
 
        “েসi unাদ aবsায় eকিদন বরানগেরর ঘােট েদখলাম, জয় মুখুেj জপ করেছ, িকnt aনয্মনs! তখন 
কােছ িগেয় di চাপড় িদলাম! 
 
        “eকিদন রাসমিণ ঠাকুরবািড়েত eেসেছ। কালীঘের eল। পূজার সময় আসত আর di-eকটা গান গাiেত 
বলত। গান গািc, েদিখ েয aনয্মনs হেয় ফুল বােc। aমিন di চাপড়। তখন বয্sসমs হেয় হাতেজাড় কের 
রiল। 
 
        “হলধারীেক বললাম, দাদা e িক sভাব হল! িক uপায় কির, তখন মােক ডাকেত ডাকেত o-sভাব 
েগল।”  
 

[মথুেরর সে  তীথর্ 1868 -- কাশীেত িবষয় কথা বেণ ঠাকুেরর েরাদন ] 
 
        “oi aবsায় ঈ রকথা বi আর িকছু ভাল লােগ না। িবষেয়র কথা হেc নেল বেস বেস কাঁদতাম। 
মথুরবাবু যখন সে  কের তীথর্ লেয় েগল, তখন কাশীেত রাজাবাবুর বািড়েত কয়িদন আমরা িছলাম। মথুরবাবুর 
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সে  ৈবঠকখানায় বেস আিছ, রাজাবাবুরাo বেস আেছ। েদিখ তারা িবষেয়র কথা কiেছ। eত টাকা েলাকসান 
হেয়েছ -- ei সব কথা। আিম কাঁদেত লাগলাম, বললাম, ‘মা, েকাথায় আনেল! আিম েয রাসমিণর মিnের খুব 
ভাল িছলাম, তীথর্ করেত eেসo েসi কািমনী-কা েনর কথা। িকnt েসখােন (দিkেণ ের) েতা িবষেয়র কথা 

নেত হয় নাi।” 
 
        ঠাকুর ভkেদর, িবেশষতঃ নেরndেক, eকটু িব াম কিরেত বিলেলন। িনেজo েছাট খাটিটেত eকটু িব াম 
কিরেত েগেলন। 
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প ম পিরেcদ 
 

কীতর্নানেn নেরnd pভৃিত সে  -- নেরndেক েpমািল ন 
 
        ৈবকাল হiয়ােছ -- নেরnd গান গািহেতেছন -- রাখাল, লাটু, মাsার, নেরেndর bাhবnু িpয়, হাজরা -- 
সকেল আেছন। 
 
        নেরnd কীতর্ন গািহেলন, েখাল বািজেত লািগল: 
 
 িচnয় মম মানস হির িচদঘন িনর ন; 
 িকবা aনুপম ভািত, েমাহন মূরিত, ভকত-hদয়-র ন। 
 নবরােগ রি ত, েকািট শশী-িবিনিnত, 
 (িকবা) িবজিল চমেক, েসrপ আেলােক, পুলেক িশহের জীবন। 
 hিদ-কমলাসেন ভাব তাঁর চরণ, 
 েদখ শাn মেন, েpমনয়েন, aপrপ িpয়দশর্ন। 
 িচদানnরেস, ভিkেযাগােবেশ, হo ের িচরমগন। 
 
        নেরnd আবার গািহেলন: 
 
(1) সতয্ং িশব সুnর ভািত hিদ মিnের। 
 িনরিখ িনরিখ aনুিদন েমারা ডুিবব rপসাগের। 
 (েসিদন কেব হেব) (দীনজেনর ভােগয্ নাথ)। 
 jান-aনnrেপ পিশেব নাম মম hেদ, 
 aবাk  হiেয় aধীর মন শরণ লiেব ীপেদ। 
 আনn-aমৃতrেপ uিদেব hদয়-আকােশ, 
 চnd uিদেল চেকার েযমন kীড়েয় মন হরেষ, 
  আমরাo নাথ, েতমিন কের মািতব তব pকােশ। 
 শাnং িশব aিdতীয় রাজ-রাজ-চরেণ, 
 িবকাiব oেহ pাণসখা, সফল কিরব জীবেন। 
  eমন aিধকার, েকাথা পাব আর, sগর্েভাগ জীবেন (সশরীের)। 
 dমপাপিবdং rপ, েহিরেয় নাথ েতামার, 
    আেলাক েদিখেল আঁধার েযমন যায় পলাiেয় সtর; 
 েতমিন নাথ েতামার pকােশ পলাiেব পাপ-আঁধার। 
 oেহ rবতারা-সম hেদ jলn িব াস েহ, 
 jািল িদেয় দীনবnু পুরাo মেনর আশ; 
 আিম িনিশিদন েpমানেn মগন হiেয় েহ; 
 আপনার ভুেল যাব, েতামাের পাiেয় েহ। 
 (েসিদন কেব হেব েহ।) 
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(2) আনnবেন মল মধুর bhনাম। 
 নােম uথিলেব সুধািসnু িপয় aিবরাম। (পান কর আর দান কর েহ)। 
 যিদ হয় কখন  hদয়, কর নামগান। 
 (িবষয়-মরীিচকায় পেড় েহ) (েpেম hদয়, সরস হেব েহ) 
 (েদখ েযন ভুল না ের েসi মহামnt)। 
 সেব h ািরেয় িছn কর পােপর বnন। (জয় bh জয় বল েহ)। 
 eস bhানেn বািত সেব হi পূণর্কাম। (েpমেযােগ েযাগী হেয় েহ)। 
 
       েখাল করতাল লiয়া কীতর্ন হiেতেছ। নেরndািদ ভেkরা ঠাকুরেক েবিড়য়া েবিড়য়া কীতর্ন কিরেতেছন। কখন 
গািহেতেছন, “েpমানn রেস হo ের িচরগমন!” আবার কখন গািহেতেছন, “সতয্ং িশব সুnরrপ ভািত 
hিদমিnের।” 
 
        aবেশেষ নেরnd িনেজ েখাল ধিরয়ােছন o মt হiয়া ঠাকুেরর সে  গািহেতেছন, “আনnবদেন বল মধুর 
হিরনাম।” 
 
        কীতর্নােn নেরndেক ঠাকুর aেনকkণ কিরয়া বারবার আিল ন কিরেলন! বিলেতেছন, “তুিম আজ আমায় 
আনn িদেল!!!” 
 
        আজ ঠাকুেরর hদয়মধয্s েpেমর uৎস ucিসত হiয়ােছ। রাত pায় আটটা। তথািপ েpেমাnt হiয়া 
eকাকী বারাnায় িবচরণ কিরেতেছন। utেরর লmা বারাnায় আিসয়ােছন o drতপেদ বারাnার eক সীমা হiেত 
aনয্ সীমা পযর্n পাদচারণ কিরেতেছন। মােঝ মােঝ মার সে  িক কথা কিহেতেছন। হঠাৎ unেtর নয্ায় বিলয়া 
uিঠেলন, “তুi আমার িক করিব?” 
 
        মা যার সহায় তার মায়া িক কিরেত পাের। ei কথা িক বিলেতেছন? 
 
        নেরnd, মাsার, িpয় রােt থািকেবন। নেরnd থািকেবন; ঠাকুেরর আনেnর সীমা নাi। রািtকালীন আহার 
pstত। ী ীমা নহবেত আেছন। rিট েছালার ডাল iতয্ািদ pstত কিরয়া ভেkরা খাiেবন বিলয়া পাঠাiয়ােছন। 
ভেkরা মােঝ মােঝ থােকন; সুেরnd মােস মােস িকছু খরচ েদন। 
 
        আহার pstত। ঠাকুেরর ঘেরর দিkণ-পূবর্ বারাnায় জায়গা হiেতেছ। 
 

[নেরnd pভৃিতেক sুল o aনয্ানয্ িবষয়কথা কিহেত িনেষধ ] 
 
        ঘেরর পুবর্িদেকর দরজার কােছ নেরndািদ গl কিরেতেছন। 
 
        নেরnd  -- আজকাল েছাকরারা িকরকম েদখেছন? 
 
        মাsার -- মn নয়, তেব ধেমর্াপেদশ িকছু হয় না। 
 
        নেরnd -- িনেজ যা েদেখিছ, তােত েবাধ হয় সব aধঃপােত যােc। বাডর্সাi, iয়ািকর্, বাবুয়ানা, sুল 
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পালােনা -- e-সব সবর্দা েদখা যায়। eমন িক েদেখিছ েয, কুsােনo যায়। 
 
        মাsার -- যখন পড়া না করতাম, আমরা েতা erপ েদিখ নাi, িন নাi। 
 
        নেরnd -- আপিন েবাধ হয় তত িমশেতন না। eমন েদেখিছ েয, খারাপ েলােক নাম ধের ডােক; কখন 
আলাপ কেরেছ েক জােন! 
 
        মাsার -- িক আ যর্! 
 
        নেরnd -- আিম জািন, aেনেকর চিরt খারাপ হেয় েগেছ। sুেলর কতৃর্পkীেয়রা o েছেলেদর aিভভাবেকরা 
e-সব িবষয় েদেখন েতা ভাল হয়। 
 

[ঈ রকথাi কথা -- “আtানং বা িবজানীথ aনয্াং বাচং িবমু থ” ] 
 
        eirপ কথাবাতর্া চিলেতেছ, ঠাকুর ীরামকৃ  ঘেরর িভতর হiেত তাঁহােদর কােছ আিসেলন o হািসেত 
হািসেত বিলেতেছন, “িক েগা, েতামােদর িক কথা হেc?” নেরnd  বিলেলন, “eঁর সে  sুেলর কথাবাতর্া হিcল। 
েছেলেদর চিরt ভাল থােক না।” ঠাকুর eকটু oi সকল কথা িনয়া মাsারেক গmীরভােব বিলেতেছন, “e-সব 
কথাবাতর্া ভাল নয়। ঈ েরর কথা বi aনয্ কথা ভাল নয়। তুিম eেদর েচেয় বয়েস বড়, বুিd হেয়েছ, েতামার e-
সব কথা তুলেত েদoয়া uিচত িছল না।” (নেরেনdর বয়স তখন 19/20; মাsােরর 27/28) 
 
        মাsার apstত। নেরndািদ ভkগণ চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দাঁড়াiয়া হািসেত হািসেত নেরndািদ ভkগণেক খাoয়াiেতেছন। ঠাকুেরর আজ মহা 
আনn। 
 
        নেরndািদ ভেkরা আহার কিরয়া ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত বিসয়া িব াম কিরেতেছন o ঠাকুেরর সে  গl 
কিরেতেছন। আনেnর হাট বিসয়ােছ। কথা কিহেত কিহেত নেরndেক ঠাকুর বিলেতেছন, “িচদাকােশ হল পূণর্ 
েpমচেndাদয় েহ ei গানিট eকবার গা না।” 
 
        নেরnd গািহেত আরm কিরেলন। aমিন সে  সে  েখাল করতাল aনয্ ভkগণ বাজাiেত লািগেলন: 
 
 িচদাকােশ হল পূণর্ েpমচেndাদয় েহ। 
 uথিলল েpমিসnু িক আনnময় েহ। 
 (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
 চািরিদেক ঝলমল কের ভk gহদল, 
 ভkসে  ভkসখা লীলারসময় েহ। 
 (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
 sেগর্র dয়ার খুিল, আনn-লহরী তুিল; 
 নবিবধান-বসn-সমীরণ বয়, 
 ছুেট তােহ মn মn লীলারস েpমগn, 
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 ােণ েযািগবৃn েযাগানেn মt হয় েহ। 
 (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) 
 ভবিসnুজেল, িবধান-কমেল, আনnময়ী িবরােজ, 
 আেবেশ আকুল, ভk aিলকুল, িপেয় সুধা তার মােঝ। 
 েদখ েদখ মােয়র pসnবদন িচt-িবেনাদন ভুবন-েমাহন, 
 পদতেল দেল দেল সাধুগণ, নােচ গায় েpেম হiেয় মগন; 
 িকবা aপrপ আহা মির মির, জুড়াiল pাণ দরশন কির 
 েpমদােস বেল সেব পােয় ধির, গাo ভাi মােয়র জয় ৷৷ 
 
        কীতর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুর ীরামকৃ  নৃতয্ কিরেতেছন। ভেkরাo তাঁহােক েবিড়য়া নৃতয্ কিরেতেছন। 
 
        কীতর্নােn ঠাকুর utর-পূবর্ বারাnায় েবড়াiেতেছন। হাজরা মহাশয় বারাnার utরাংেশ বিসয়া আেছন। 
ঠাকুর েসখােন িগয়া বিসেলন; মাsার েসiখােন বিসয়ােছন o হাজরার সে  কথা কিহেতেছন। ঠাকুর eকিট 
ভkেক িজjাসা কিরেলন, “তুিম sp-টp েদখ?” 
 
        ভk -- eকিট আ যর্ sp েদেখিছ; ei জগৎ জেল জল। aনn জলরািশ! কেয়কখানা েনৗকা ভািসেতিছল; 
হঠাৎ জেলাcােস ডুেব েগল। আিম আর কয়িট েলাক জাহােজ uেঠিছ; eমন সমেয় েসi aকূল সমুেdর uপর িদেয় 
eক bাhণ চেল যােcন। আিম িজjাসা করলাম, “আপিন েকমন কের যােcন?” bাhণিট eকটু েহেস বলেলন, 
“eখােন েকান ক  নাi; জেলর িনেচ বরাবর সাঁেকা আেছ।” িজjাসা করলাম, “আপিন েকাথায় যােcন?” িতিন 
বলেলন, “ভবানীপুর যািc।” আিম বললাম, “eকটু দাঁড়ান; আিমo আপনার সে  যাব।” 
 
        ীরামকৃ  -- আমার e-কথা েন েরামা  হেc! 
 
        ভk -- bাhণিট বলেলন, “আমার eখন তাড়াতািড়; েতামার নামেত েদির! eখন আিস। ei পথ েদেখ 
রাখ, তুিম তারপর eস।” 
 
        ীরামকৃ  -- আমার েরামা  হেc! তুিম শী  মnt লo। 
 
        রাত eগারটা হiয়ােছ। নেরndািদ ভkগণ ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত িবছানা কিরয়া শয়ন কিরেলন। 
 
        িনdাভে র পর ভেkরা েকu েকu েদিখেতেছন েয, pভাত হiয়ােছ (17i aেkাবর, 1882; ম লবার, 
1লা কািতর্ক, kা প মী)। ীরামকৃ  বালেকর নয্ায় িদগmর, ঠাকুরেদর নাম কিরেত কিরেত ঘের েবড়াiেতেছন। 
কখন গ াদশর্ন, কখন ঠাকুরেদর ছিবর কােছ িগয়া pণাম, কখন বা মধুর sের নামকীতর্ন। কখন বিলেতেছন, েবদ, 
পুরাণ, তnt, গীতা, গায়tী, ভাগবত-ভk-ভগবান। গীতা uেdশ কিরয়া aেনকবার বিলেতেছন, তয্াগী তয্াগী তয্াগী 
তয্াগী। কখন বা -- তুিমi bh, তুিমi শিk; তুিমi পুrষ, তুিমi pকৃিত; তুিমi িবরাট, তুিমi sরাট; তুিমi 
িনতয্, তুিমi লীলাময়ী; তুিমi চতুিবর্ংশিত তtt। 
 
        eিদেক ৺কালীমিnের o ৺রাধাকােnর মিnের ম ল আরিত হiেতেছ o শাঁখঘnা বািজেতেছ। ভেkরা 
uিঠয়া েদিখেতেছন কালীবািড়র পুে াদয্ােন ঠাকুরেদর পূজাথর্ পু চয়ন আরm হiয়ােছ o pভাতী রােগর লহরী 
uঠাiয়া নহবত বািজেতেছ। 
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        নেরndািদ ভkগণ pাতঃকৃতয্ সমাপন কিরয়া ঠাকুেরর কােছ আিসয়া uপিsত হiেলন। ঠাকুর হাসয্মুখ, 
utর-পূবর্ বারাnার পি মাংেশ দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        নেরnd -- প বটীেত কেয়কজন নানাকপnী সাধু বেস আেছ েদখলুম। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তারা কাল eেসিছল! (নেরndেক) েতামরা সকেল eকসে  মাdের বস, আিম েদিখ। 
 
        ভেkরা সকেল মাdের বিসেল ঠাকুর আনেn েদিখেত লািগেলন o তাঁহােদর সিহত গl কিরেত লািগেলন। 
নেরnd সাধেনর কথা তুিলেলন। 
 

[নেরndািদেক stীেলাক িনেয় সাধন িনেষধ -- সnানভাব aিত d ] 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদর pিত) -- ভিki সার। তাঁেক ভালবাসেল িবেবক ৈবরাগয্ আপিন আেস। 
 
        নেরnd -- আcা, stীেলাক িনেয় সাধন তেnt আেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব ভাল পথ নয়, বড় কিঠন, আর পতন pায়i হয়। বীরভােব সাধন, দাসীভােব সাধন, 
আর মাতৃভােব সাধন! আমার মাতৃভাব। দাসীভাবo ভাল। বীরভােব সাধন বড় কিঠন। সnানভাব বড় dভাব। 
 
        নানাকপnী সাধুরা ঠাকুরেক aিভবাদন কিরয়া বিলেলন, “নেমা নারায়ণায়।” ঠাকুর তাঁহােদর আসন gহণ 
কিরেত বিলেলন। 
 

[ঈ ের সব সmব -- Miracles] 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, ঈ েরর পেk িকছুi aসmব নয়। তাঁর srপ েকu মুেখ বলেত পাের না। সকলi সmব। 
dজন েযাগী িছল, ঈ েরর সাধনা কের। নারদ ঋিষ যািcেলন। eকজন পিরচয় েপেয় বলেলন, “তুিম নারায়েণর 
কাছ েথেক আসছ, িতিন িক করেছন?” নারদ বলেলন, “েদেখ eলাম, িতিন ছুেচর িভতর িদেয় uট হািত pেবশ 
করােcন, আবার বার করেছন।” eকজন বলেল, “তার আর আ যর্ িক! তাঁর পেk সবi সmব।” িকnt aপরিট 
বলেল, “তাo িক হেত পাের! তুিম কখনo েসখােন যাo নাi।” 
 
        েবলা pায় নয়টা। ঠাকুর িনেজর ঘের বিসয়া আেছন। মেনামহন েকাnগর হiেত সপিরবাের আিসয়ােছন। 
মেনােমাহন pণাম কিরয়া বিলেলন, “eেদর কলকাতায় িনেয় যািc।” ঠাকুর কুশল p  কিরয়া বিলেলন, “আজ 
1লা, aগsয্, কলকাতায় যাc; েক জােন বাপ!ু” ei বিলয়া eকটু হািসয়া aনয্ কথা কিহেত লািগেলন। 
 

[নেরndেক মg হiয়া ধয্ােনর uপেদশ ] 
 
        নেরnd o তাঁহার বnুরা sান কিরয়া আিসেলন। ঠাকুর বয্g হiয়া নেরndেক বিলেলন, “যাo বটতলায় ধয্ান 
কর েগ, আসন েদব?” 
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        নেরnd o তাঁহার কয়িট bাhবnু প বটীমূেল ধয্ান কিরেতিছেলন। েবলা pায় সােড় দশটা। ঠাকুর 
ীরামকৃ  িকয়ৎkণ পের েসiখােন uপিsত; মাsারo আিসয়ােছন। ঠাকুর কথা কিহেতেছন --  

 
        ীরামকৃ  (bাhভkেদর pিত) -- ধয্ান করবার সময় তাঁেত মg হেত হয়। uপর uপর ভাসেল িক জেলর 
িনেচ রt পাoয়া যায়? 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর মধুর sের গান গািহেত লািগেলন: 
 
 ডুব েদ মন কালী বেল। hিদ-রtাকেরর aগাধ জেল। 
 রtাকর নয় শূনয্ কখন, d-চার ডুেব ধন না েপেল, 
 তুিম দম-সামেথর্য্ eকডুেব যাo, কুলকু িলনীর কূেল। 
 jান-সমুেdর মােঝ ের মন, শািnrপা মুkা ফেল, 
 তুিম ভিk কের কুড়ােয় পােব, িশবযুিk মেতা চাiেল। 
 কামািদ ছয় কুmীর আেছ, আহার-েলােভ সদাi চেল, 
 তুিম িবেবক-হলিদ গােয় েমেখ যাo, েছাঁেব না তার গn েপেল। 
 রতন-মািণকয্ কত, পেড় আেছ েসi জেল, 
 রামpসাদ বেল ঝm িদেল, িমলেব রতন ফেল ফেল। 
 

[bাhসমাজ, বkৃতা o সমাজসংsার (Social Reforms) -- আেগ ঈ রলাভ, পের েলাকিশkা pদান ] 
 
        নেরnd o তাঁহার বnুগণ প বটীর চাতাল হiেত aবতরণ কিরেলন o ঠাকুেরর কােছ আিসয়া দাঁড়াiেলন। 
ঠাকুর দিkণাসয্ হiয়া িনেজর ঘেরর িদেক তাঁহােদর সিহত কথা কিহেত কিহেত আিসেতেছন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “ডুব িদেল কুিমর ধরেত পাের, িকnt হলুদ মাখেল কুিমর েছাঁয় না। ‘hিদ-রtাকেরর 
aগাধ জেল’ কামািদ ছয়িট কুিমর আেছ। িকnt িবেবক, ৈবরাগয্rপ হলুদ মাখেল তারা আর েতামােক েছাঁেব না। 
 
        “পাি তয্ িক েলকচার িক হেব যিদ িবেবক-ৈবরাগয্ না আেস। ঈ র সতয্ আর সব aিনতয্; িতিনi বst আর 
সব aবst; eর নাম িবেবক। 
 
        “তাঁেক hদয়মিnের আেগ pিত া কর। বk ৃতা, েলকচার, তারপর icা হয়েতা কেরা। ধু bh bh বলেল 
িক হেব, যিদ িবেবক-ৈবরাগয্ না থােক? o েতা ফাঁকা শ িন? 
 
        “eক gােম পdেলাচন বেল eকিট েছাকরা িছল। েলােক তােক েপােদা েপােদা বেল ডাকত। gােম eকিট 
েপােড়া মিnর িছল, িভতের ঠাকুর-িবgহ নাi -- মিnেরর গােয় a tগাছ, aনয্ানয্ গাছপালা হেয়েছ। মিnেরর 
িভতের চামিচকা বাসা কেরেছ। েমেঝেত ধুলা o চামিচকার িব া। মিnের েলাকজেনর আর যাতায়াত নাi। 
 
        “eকিদন সnয্ার িকছু পের gােমর েলােকরা শ িন নেত েপেল। মিnেরর িদক েথেক শাঁখ বাজেছ েভাঁ 
েভাঁ কের। gােমর েলােকরা মেন করেল, হয়েতা ঠাকুর pিত া েকu কেরেছ, সnয্ার পর আরিত হেc। েছেল, 
বুেড়া, পুrষ, েমেয় -- সকেল েদৗেড় েদৗেড় মিnেরর সmুেখ িগেয় uপিsত। ঠাকুরদশর্ন করেব আর আরিত 
েদখেব। তােদর মেধয্ eকজন মিnেরর dার আেs আেs খুেল েদেখ, পdেলাচন eকপােশ দাঁিড়েয় েভাঁ েভাঁ শাঁখ 
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বাজােc। ঠাকুর pিত া হয় নাi -- মিnর মাজর্না হয় নাi -- চামিচকার িব া রেয়েছ। তখন েস েচঁিচয়া বলেছ:      
  

“মিnের েতার নািহক মাধব! 
 েপােদা, শাঁখ ফুঁেক তুi করিল েগাল! 
 তায় চামিচেক eগার জনা, িদবািনিশ িদেc থানা -- 
 
        “যিদ hদয়মিnের মাধব pিত া করেত চাo, যিদ ভগবানলাভ করেত চাo, ধু েভাঁ েভাঁ কের শাঁখ ফুঁকেল 
িক হেব! আেগ িচt িd। মন d হেল ভগবান পিবt আসেন eেস বসেবন। চামিচকার িব া থাকেল মাধবেক 
আনা যায় না। eগার জন চামিচেক eকাদশ iিndয় -- পাঁচ jােনিndয়, পাঁচ কেমর্িndয় আর মন। আেগ মাধব 
pিত া, তারপর icা হয় বkতৃা েলকচার িদo! 
 
        “আেগ ডুব দাo। ডুব িদেয় রt েতাল, তারপর aনয্ কাজ। 
 
        “েকu ডুব িদেত চায় না। সাধন নাi, ভজন নাi, িবেবক-ৈবরাগয্ নাi, d-চারেট কথা িশেখi aমিন 
েলকচার! 
 
        “েলাকিশkা েদoয়া কিঠন।....ভগবানেক দশর্েনর পর যিদ েকu তাঁর আেদশ পায়, তাহেল েলাকিশkা 
িদেত পাের।” 
 

[aিবদয্া stী -- আnিরক ভিk হেল সকেল বেশ আেস ] 
 
        কথা কিহেত কিহেত ঠাকুর utেরর বারাnার পি মাংেশ আিসয়া দাঁড়াiেলন। মিণ কােছ দাঁড়াiয়া। ঠাকুর 
বারবার বিলেতেছন, “িবেবক-ৈবরাগয্ না হেল ভগবানেক পাoয়া যায় না।” মিণ িববাহ কিরয়ােছন, তাi বয্াকুল 
হiয়া ভািবেতেছন, িক হiেব! বয়স 28, কেলেজ পিড়য়া iংেরজী েলখাপড়া িকছু িশিখয়ােছন। ভািবেতেছন, 
িবেবক-ৈবরাগয্ মােন িক কািমনী-কা ন তয্াগ? 
 
        মিণ ( ীরামকৃে র pিত) -- stী যিদ বেল, আমায় েদখছ না, আিম আtহতয্া করব; তাহেল িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  (গmীরsের) -- aমন stী তয্াগ করেব, েয ঈ েরর পেথ িব  কের। আtহতয্াi কrক, আর 
যাi কrক। 
 
        “েয ঈ েরর পেথ িব  েদয়, েস aিবদয্া stী।” 
 
        গভীর িচnামg হiয়া মিণ েদoয়ােল েঠসান িদয়া eকপােশ দাঁড়াiয়া রিহেলন। নেরndািদ ভkগণo 
kণকাল aবাk  হiয়া রিহেলন। 
 
        ঠাকুর তাঁহােদর সিহত eকটু কথা কিহেতেছন, হঠাৎ মিণর কােছ আিসয়া eকােn আেs আেs বিলেতেছন, 
“িকnt যার ঈ ের আnিরক ভিk আেছ, তার সকেলi বেশ আেস -- রাজা, d  েলাক stী। িনেজর আnিরক ভিk 
থাকেল stীo kেম ঈ েরর পেথ েযেত পাের। িনেজ ভাল হেল ঈ েরর icােত েসo ভাল হেত পাের।” 
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        মিণর িচnািgেত জল পিড়ল। িতিন eতkণ ভািবেতিছেলন, আtহতয্া কের কrক, আিম িক করব? 
 
        মিণ ( ীরামকৃে র pিত) -- সংসাের বড় ভয়! 
 
        ীরামকৃ  (মিণ o নেরndািদর pিত) -- তাi ৈচতনয্েদব বেলিছেলন, “ ন ন িনতয্ানn ভাi সংসারী 
জীেবর কভু গিত নাi।” 
 
        (মিণর pিত eকােn eকিদন বিলয়ািছেলন) -- “ঈ েরেত dাভিk যিদ না হয়, তাহেল েকান গিত নাi। 
েকu যিদ ঈ রলাভ কের সংসাের থােক, তার েকান ভয় নাi। িনজর্েন মােঝ মােঝ সাধন কের যিদ dাভিkলাভ 
করেত পাের, সংসাের থাকেল তার েকান ভয় নাi! ৈচতনয্েদেবর সংসারী ভko িছল। তারা সংসাের নামমাt 
থাকত। aনাসk হেয় থাকত।” 
 
        ঠাকুরেদর েভাগারিত হiয়া েগল। aমিন নহবত বািজেত লািগল। eiবার তাঁহারা িব াম কিরেবন। ঠাকুর 

ীরামকৃ  আহাের বিসেলন। নেরndািদ ভkগণ আজo ঠাকুেরর কােছ pসাদ পাiেবন। 
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ষ  পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  ৺িবজয়ািদবেস দিkেণ র-মিnের ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িবরাজ কিরেতেছন। েবলা 9টা হiেব -- েছাট খাটিটেত িব াম 
কিরেতেছন, েমেঝেত মিণ বিসয়া আেছন। তাঁহার সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        আজ িবজয়া, রিববার, 22েশ aেkাবর, 1882 ী াb, আি ন kা দশমী িতিথ (6i কািতর্ক, 1289)। 
আজকাল রাখাল ঠাকুেরর কােছ আেছন। নেরnd, ভবনাথ মােঝ মােঝ যাতায়াত কেরন। ঠাকুেরর সে  তাঁহার 

াতু ুt ীযুk রামলাল o হাজরা মহাশয় বাস কিরেতেছন। রাম, মেনামহন, সুেরশ, মাsার, বলরাম iঁহারাo 
pায় pিত সpােহ -- ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া যান। বাবুরাম সেব d-eকবার দশর্ন কিরয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার পূজার ছুিট হেয়েছ? 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। আিম সpমী, a মী o নবমী পূজার িদেন েকশব েসেনর বািড়েত pতয্হ িগছলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- বল িক েগা! 
 
        মিণ -- dগর্াপূজার েবশ বয্াখয্া েনিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বল েদিখ। 
 
        মিণ -- েকশব েসেনর বািড়েত েরাজ সকােল uপাসনা হয়, -- দশটা-eগারটা পযর্n। েসi uপাসনার সময় 
িতিন dগর্াপূজার বয্াখয্া কেরিছেলন। িতিন বলেলন, যিদ মােক পাoয়া যায় -- যিদ মা-dগর্ােক েকu hদয়মিnের 
আনেত পাের -- তাহেল লkী, সরsতী, কািতর্ক, গেণশ, আপিন আেসন। লkী aথর্াৎ ঐ যর্, সরsতী aথর্াৎ jান, 
কািতর্ক aথর্াৎ িবkম, গেণশ aথর্াৎ িসিd -- e-সব আপিন হেয় যায় -- মা যিদ আেসন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র নেরনdািদ anর  ] 
 
        ীযুk ঠাকুর সকল িববরণ িনেলন o মােঝ মােঝ েকশেবর uপাসনা সmেn p  কিরেত লািগেলন। 
aবেশেষ বিলেতেছন, তুিম eখােন oখােন েযo না -- eiখােনi আসেব। 
 
        “যারা anর  তারা েকবল eখােনi আসেব। নেরnd, ভবনাথ, রাখাল -- eরা আমার anর । eরা সামানয্ 
নয়। তুিম eেদর eকিদন খাio! নেরndেক েতামার িকrপ েবাধ হয়?” 
 
        মিণ -- আjা, খুব ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, নেরেndর কত gণ -- গাiেত, বাজােত, িবদয্ায়, আবার িজেতিndয়, বেলেছ িবেয় করেব 
না -- েছেলেবলা েথেক ঈ েরেত মন। 
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        ঠাকুর মিণর সিহত আবার কথা কিহেতেছন। 
 

[সাকার না িনরাকার -- িচnয়ী মূিতর্ ধয্ান -- মাতৃধয্ান ] 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার আজকাল ঈ রিচnা িকrপ হেc? েতামার সাকার ভাল লােগ -- না িনরাকার? 
 
        মিণ -- আjা, সাকাের eখন মন যােয় না। আবার িনরাকাের িকnt মন িsর করেত পাির না। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখেল? িনরাকাের eেকবাের মন িsর হয় না। pথম pথম সাকার েতা েবশ। 
 
        মিণ -- মািটর ei সব মূিতর্ িচnা করা? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? িচnয়ী মূিতর্। 
 
        মিণ -- আjা, তাহেলo েতা হাত-পা ভাবেত হেব? িকnt eo ভাবিছ েয, pথমাবsায় rপ িচnা না করেল 
মন িsর হেব না -- আপিন বেল িদেয়েছন। আcা, িতিন েতা নানাrপ ধরেত পােরন। িনেজর মার rপ িক ধয্ান 
করেত পারা যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ িতিন (মা) gr -- আর bhময়ী srপা। 
 
        মিণ চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের আবার ঠাকুরেক িজjাসা কিরেতেছন -- 
 
        মিণ -- আjা, িনরাকাের িকরকম েদখা যায়? -- o িক বণর্না করা যায় না? 
 
        ীরামকৃ  (eকটু িচnা কিরয়া) -- o িকrপ জােনা? -- 
 
        ei কথা বিলয়া ঠাকুর eকটু চুপ কিরেলন। তৎপের সাকার-িনরাকার দশর্ন িকrপ aনুভূিত হয়, eকিট কথা 
বিলয়া িদেলন। আবার ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, eিট িঠক বুঝেত সাধন চাi। ঘেরর িভতেরর রt যিদ েদখেত চাo, আর িনেত 
চাo, তাহেল পির ম কের চািব eেন দরজার তালা খুলেত হয়। তারপর রt বার কের আনেত হয়। তা না হেল 
তালা েদoয়া ঘর -- dােরর কােছ দাঁিড়েয় ভাবিছ, “oi আিম দরজা খুললুম, িসn ুেকর তালা ভাঙলুম -- oi রt 
বার করলুম।” ধু দাঁিড়েয় ভাবেল েতা হয় না। সাধন করা চাi। 
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সpম পিরেcদ 
 

ঠাকুর aনn o aনn ঈ র -- সকলi পnা -- ীবৃnাবন-দশর্ন 
 

[jানীর মেত aসংখয্ aবতার -- কুটীচক -- তীথর্ েকন ] 
 
        ীরামকৃ  -- jানীরা িনরাকার িচnা কের। তারা aবতার মােন না। aজুর্ন ীকৃ েক sব করেছন, তুিম 
পূণর্bh; কৃ  aজুর্নেক বলেলন, আিম পূণর্bh িক না েদখেব eস। ei বেল eকটা জায়গায় িনেয় িগেয় বলেলন, 
তুিম িক েদখছ? aজুর্ন বলেল, আিম eক বৃহৎ গাছ েদখিছ, -- তােত েথােলা েথােলা কােলা জােমর মেতা ফল 
ফেল রেয়েছ। কৃ  বলেলন, আরo কােছ eস েদখ েদিখ o েথােলা েথােলা ফল নয় -- েথােলা েথােলা কৃ  
aসংখয্ ফেল রেয়েছ -- আমার মেতা। aথর্াৎ েসi পূণর্bhrপ েথেক aসংখয্ aবতার হেc যােc। 
 
        “কবীর দােসর িনরাকােরর uপর খুব েঝাঁক িছল। কৃে র কথায় কবীর দাস বলত, o ঁেক িক ভজব? -- 
েগাপীরা হাততািল িদত আর uিন বানর নাচ নাচেতন! (সহােসয্) আিম সাকারবাদীর কােছ সাকার, আবার 
িনরাকারবাদীর কােছ িনরাকার।” 
 
        মিণ (সহােসয্) -- যাঁর কথা হেc িতিনo (ঈ র) েযমন aনn, আপিনo েতমিন aনn! -- আপনার an 
পাoয়া যায় না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম বুেঝ েফেলছ! -- িক জােনা -- সব ধমর্ eকবার কের িনেত হয়। -- সব পথ 
িদেয় চেল আসেত হয়। েখলার ঘঁুিট সব ঘর না পার হেল িক িচেক uেঠ? -- ঘঁুিট যখন িচেক uেঠ েকu তােক 
ধরেত পাের না। 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- েযাগী di pকার, -- বhদক আর কুটীচক। েয সাধু aেনক তীথর্ কের েবড়ােc -- যার মেন 
eখনo শািn হয় নাi, তােক বhদক বেল। েয-েযাগী সব ঘুের মন িsর কেরেছ, যার শািn হেয় েগেছ -- েস eক 
জায়গায় আসন কের বেস -- আর নেড় না। েসi eক sােন বেসi তার আনn। তার তীেথর্ যাoয়ার েকানo 
pেয়াজন কের না। যিদ েস তীেথর্ যায়, েস েকবল udীপেনর জনয্। 
 
        “আমায় সব ধমর্ eকবার কের িনেত হেয়িছল -- িহnু, মুসলমান, ী ান আবার শাk, ৈব ব, েবদাn -- 
e-সব পথ িদেয়o আসেত হেয়েছ। েদখলাম, েসi eক ঈ র -- তাঁর কােছi সকিল আসেছ -- িভn িভn পথ 
িদেয়। 
 
       “তীেথর্ েগলাম তা eক-eকবার ভারী ক  হত। কাশীেত েসেজাবাবুেদর ৈবঠকখানায় িগেয়িছলাম। েসখােন 
েদিখ তারা িবষেয়র কথা কেc! -- টাকা, জিম, ei সব কথা। কথা েন আিম কাঁদেত লাগলাম। বললাম, মা, 
েকাথায় আনিল! দিkেণ ের েয আিম েবশ িছলাম। পiরােগ েদখলাম, েসi পুকুর, েসi dবর্া, েসi গাছ, েসi 
েততঁুল পাতা! েকবল তফাত পি েম েলােকর ভুিষর মেতা বাহয্। (ঠাকুর o মিণর হাসয্) 
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        “তেব তীেথর্ udীপন হেয় বেট। মথুরবাবুর সে  বৃnাবেন েগলাম। মথুরবাবুর বািড়র েমেয়রাo িছল -- 
hেদo িছল। কালীয়দমন ঘাট েদখবামাti udীপন হত -- আিম িবhল হেয় েযতাম! -- hেদ আমায় যমুনার 
েসi ঘােট েছেলিটর মতন নাoয়াত। 
 
        “যমুনার তীের সnয্ার সমেয় েবড়ােত েযতাম। যমুনার চড়া িদেয় েসi সময় েগা  হেত গr সব িফের 
আসত। েদখবামাt আমার কৃে র udীপন হল, unেtর নয্ায় আিম েদৗড়েত লাগলাম -- ‘কৃ  কi, কৃ  কi’ 
ei বলেত বলেত! 
 
        “পালিক কের শয্ামকু  রাধাকুে র পেথ যািc, েগাবধর্ন েদখেত নামলাম, েগাবধর্ন েদখবামাti eেকবাের 
িবhল, েদৗেড় িগেয় েগাবধর্েনর uপের দাঁিড়েয় পড়লুম। -- আর বাহয্শূনয্ হেয় েগলাম। তখন bজবাসীরা িগেয় 
আমায় নািময়া আেন। শয্ামকু  রাধাকু  পেথ েসi মাঠ, আর গাছপালা, পািখ, হিরণ -- ei সব েদেখ িবhল হেয় 
েগলাম। চেkর জেল কাপড় িভেজ েযেত লাগল। মেন হেত লাগল, কৃ  ের, সবi রেয়েছ, েকবল েতােক েদখেত 
পািc না। পালিকর িভতের বেস, িকnt eকবার eকিট কiবার শিk নাi -- চুপ কের বেস! hেদ পালিকর িপছেন 
আসিছল। েবয়ারােদর বেল িদল ‘খুব h ঁিশয়ার।’ 
 
        “গ ামায়ী বড় যt করত। aেনক বয়স। িনধুবেনর কােছ কুিটের eকলা থাকত। আমার aবsা আর ভাব 
েদেখ, বলত -- iিন সাkাৎ রাধা েদহধারণ কের eেসেছন। আমায় ‘dলালী’ বেল ডাকত! তােক েপেল আমার 
খাoয়া-দাoয়া, বাসায় িফের যাoয়া সব ভুল হেয় েযত। hেদ eক-eকিদন বাসা েথেক খাবার eেন খাiেয় েযত -
- েসo খাবার িজিনস তেয়র কের খাoয়াত। 
 
        “গ ামায়ীর ভাব হত। তার ভাব েদখবার জনয্ েলােকর েমলা হত। ভােবেত eকিদন hেদর কােঁধ চেড়িছল। 
 
        “গ ামায়ীর কাছ েথেক েদেশ চেল আসবার আমার icা িছল না। সব িঠক-ঠাক, আিম িসd চােলর ভাত 
খাব; -- গ ামায়ীর িবছানা ঘেরর eিদেক হেব, আমার িবছানা oিদেক হেব। সব িঠক-ঠাক। hেদ তখন বলেল, 
েতামার eত েপেটর aসুখ -- েক েদখেব? গ ামায়ী বলেল, েকন, আিম েদখব, আিম েসবা করব। hেদ eকহাত 
ধের টােন আর গ ামায়ী eকহাত ধের টােন -- eমন সময় মােক মেন পড়ল! -- মা েসi eকলা দিkেণ ের 
কালীবািড়র নবেত। আর থাকা হল না। তখন বললাম, না, আমায় েযেত হেব! 
 
        “বৃnাবেনর েবশ ভাবিট। নতুন যাtী েগেল bজ বালেকরা বলেত থােক, ‘হির েবােলা, গাঁঠরী েখােলা!’ 
 
        েবলা eগারটার পর ঠাকুর ীরামকৃ  মা-কালীর pসাদ gহণ কিরেলন। মধয্ােh eকটু িব াম কিরয়া 
ৈবকােল আবার ভkেদর সে  কথাবাতর্ায় কাটাiেতেছন -- েকবল মেধয্ মেধয্ eক-eকবার pণব িন বা “হা 
ৈচতনয্” ei নাম ucারণ কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুরবািড়েত সnয্ার আরিত হiল। আজ িবজয়া, ীরামকৃ  কালীঘের আিসয়ােছন, মােক pণােমর পর 
ভেkরা তাঁহার পদধূিল gহণ কিরেলন। রামলাল মা-কালীর আরিত কিরয়ােছন। ঠাকুর রামলালেক সেmাধন কিরয়া 
বিলেতেছন, “o রামেনেলা! কi ের!” 
 
        মা-কালীর কােছ িসিd িনেবদন করা হiয়ােছ। ঠাকুর েসi pসাদ sশর্ কিরেবন -- েসiজনয্ রামলালেক 
ডািকেতেছন। আর আর ভkেদর সকলেক eকটু িদেত বিলেতেছন। 
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a ম পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের বলরামািদ সে  -- বলরামেক িশkা 
 

[লkণ -- সতয্কথা -- সবর্ধমর্সমnয় -- “কািমনী-কা নi মায়া” ] 
 
        ম লবার aপরাh, 24েশ aেkাবর (8i কািতর্ক, 1289, kা tেয়াদশী)। েবলা 3টা-4টা হiেব। ঠাকুর 
খাবােরর তােকর িনকট দাঁড়াiয়া আেছন। বলরাম o মাsার কিলকাতা হiেত eকগািড়েত আিসয়ােছন o pণাম 
কিরেতেছন। pণাম কিরয়া বিসেল ঠাকুর হািসেত হািসেত বিলেতেছন, তােকর uপের খাবার িনেত িগিছলাম, 
খাবাের হাত িদেয়িছ, eমন সময় িটকিটিক পেড়েছ, আর aমিন েছেড় িদiিছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ েগা, o-সব মানেত হয়। ei েদখ না রাখােলর aসুখ, আমারo হাত-পা কামড়ােc। হল 
িক জােনা? আিম সকােল িবছানা েথেক uঠবার সময় রাখাল আসেছ মেন কের aমুেকর মুখ েদেখ েফেলিছ! 
(সকেলর হাসয্) হাঁ েগা, লkণ েদখেত হয়। েসিদন নেরnd eক কানা েছেল eেনিছল, তার বnু, চkুটা সব কানা 
নয়; যা েহাক, আিম ভাবলুম e-আবার িক ঘটােল! 
 
        “আর eকজন আেস, আিম তার িজিনস েখেত পাির না। েস আিফেস কমর্ কের, তার 20৲  টাকা মািহনা। 
আর 20৲  টাকা িক িমথয্া (bill) িলিখেয় পায়। িমথয্াকথা কয় বেল েস eেল বড় কথা কi না। হয়েতা d-চারিদন 
আিফেস েগল না, eiখােন পেড় রiল। িক জােনা, মতলব েয, যিদ কাrেক বেল কেয় েদয় তাহেল aনয্ জায়গায় 
কমর্ কাজ হয়।”  
 
        বলরােমর বংশ পরম ৈব ববংশ। বলরােমর িপতা বৃd হiয়ােছন -- পরম ৈব ব। মাথায় িশখা, গলায় 
তুলসীর মালা, আর হেs সবর্দাi হিরনােমর মালা, জপ কিরেতেছন। iহােদর uিড়ষয্ায় aেনক জিমদাির আেছ। 
আর েকাঠের, ীবৃnাবেন o aনয্ানয্ aেনক sােন ী ীরাধাকৃ -িবgেহর েসবা আেছ o aিতিথশালা আেছ। 
বলরাম নূতন আিসেতেছন, ঠাকুর গlcেল তাঁহােক নানা uপেদশ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েসিদন aমুক eেসিছল; েনিছ নািক oi কােলা মাg টার েগালাম! -- ঈ রেক েকন দশর্ন 
হয় না? কািমনী-কা ন মােঝ আড়াল হেয় রেয়েছ বেল। আর েতামার সmুেখ িক কের েসিদন o-কথাটা বলেল েয, 
আমার বাবার কােছ eকজন পরমহংস eেসিছেলন, বাবা তাঁেক কঁুকেড়া েরঁেধ খাoয়ােলন! (বলরােমর হাসয্) 
“আমার aবsা” eখন মােছর েঝাল মার pসাদ হেল eকটু েখেত পাির। মার pসাদ মাংস eখন পাির না, -- তেব 
আঙুেল কের eকটু চািখ, পােছ মা রাগ কেরন। (সকেলর হাসয্)  
 

[পূবর্কথা -- বধর্মানপেথ -- েদশযাtা -- নকুড় আচােযর্র গান -- বণ ] 
 
        “আcা আমার eিক aবsা বল েদিখ। o-েদেশ যািc বধর্মান েথেক েনেম, আিম গrর গািড়েত বেস -- 
eমন সমেয় ঝড়বৃি । আবার েকােtেক েলাক eেস জুটল। আমার সে র েলােকরা বলেল, eরা ডাকাত! -- আিম 
তখন ঈ েরর নাম করেত লাগলাম। িকnt কখন রাম রাম বলিছ, কখন কালী কালী, কখন হনুমান হনুমান -- 
সবরকমi বলিছ, e িকরকম বল েদিখ।” 
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        ঠাকুর ei কথা িক বিলেতেছন েয, eক ঈ র তাঁর aসংখয্ নাম, িভn ধমর্াবলmী বা সmpদােয়র েলাক িমথয্া 
িববাদ কিরয়া মের? 
 
        ীরামকৃ  (বলরােমর pিত) -- কািমনী-কা নi মায়া। oর িভতর aেনকিদন থাকেল hশঁ চেল যায় -- 
মেন হয় েবশ আিছ। েমথর gেয়র ভাঁড় বয় -- বiেত বiেত আর েঘnা থােক না। ঈ েরর নামgণকীতর্ন করা 
aভয্াস করেলi kেম ভিk হয়। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “oেত লjা করেত নাi। ‘লjা, ঘৃণা, ভয় -- িতন থাকেত নয়।’ 
 
        “o-েদেশ েবশ কীতর্ন গান হয় -- েখাল িনেয় কীতর্ন। নকুড় আচােযর্র গান চমৎকার! েতামােদর বৃnাবেন 
েসবা আেছ?” 
 
        বলরাম -- আেj হাঁ। eকিট কু  আেছ -- শয্ামসুnেরর েসবা। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম বৃnাবেন েগছলাম। িনধুবন েবশ sানিট। 
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ীযুk েকশবচnd েসেনর সিহত ঠাকুর ীরামকৃে র েনৗকািবহার, 
আনn o কেথাপকথন 

 
pথম পিরেcদ 

 
ঠাকুর ীরামকৃ  -- ‘সমািধমিnের’ 

 
        আজ েকাজাগর লkীপূজা। kবার 27েশ aেkাবর, 1882 ী াb। ঠাকুর দিkেণ র কালীবািড়র েসi 
পূবর্পিরিচত ঘের বিসয়া আেছন। িবজয় (েগাsামী) o হরলােলর সিহত কথাবাতর্া কিহেতেছন। eকজন আিসয়া 
বিলেলন, েকশব েসন জাহােজ কিরয়া ঘােট uপিsত। েকশেবর িশেষয্রা pণাম কিরয়া বিলেলন, “মহাশয়, জাহাজ 
eেসেছ, আপনােক েযেত হেব, চলুন eকটু েবিড়েয় আসেবন; েকশববাবু জাহােজ আেছন, আমােদর পাঠােলন।” 
 
        েবলা 4টা বািজয়া িগয়ােছ। ঠাকুর েনৗকা কিরয়া জাহােজ uিঠয়ােছন। সে  িবজয়। েনৗকায় uিঠয়াi 
বাহয্শূনয্! সমািধs! 
 
        মাsার জাহােজ দাঁড়াiয়া েসi সমািধ-িচt েদিখেতেছন! িতিন েবলা িতনটার সময় েকশেবর জাহােজ চিড়য়া 
কিলকাতা হiেত আিসয়ােছন। বড় সাধ, েদিখেবন ঠাকুর o েকশেবর িমলন o তাঁহােদর আনn, িনেবন তাঁহােদর 
কথাবাতর্া। েকশব তাঁহার সাধুচিরt o বk ৃতাবেল মাsােরর নয্ায় aেনক ব ীয় যুবেকর মন হরণ কিরয়ােছন। 
aেনেকi তাঁহােক পরম আtীয়েবােধ hদেয়র ভালবাসা িদয়ােছন। েকশব iংেরজী পড়া েলাক, iংেরজী দশর্ন 
সািহতয্ পিড়য়ােছন। িতিন আবার েদবেদবীপূজােক aেনকবার েপৗtিলকতা বিলয়ােছন। eirপ েলাক 

ীরামকৃ েক ভিk- dা কেরন, আবার মােঝ দশর্ন কিরেত আেসন; eিট িবsয়কর বয্াপার বেট। তাঁহােদর মেনর 
িমল েকাn খােন বা েকমন কিরয়া হiল -- e-রহসয্ েভদ কিরেত মাsারািদ aেনেকi েকৗতূহলাkাn হiয়ােছন। 
ঠাকুর িনরাকারবাদী বেটন, িকnt আবার সাকারবাদী। bেhর িচnা কেরন, আবার েদবেদবী-pিতমার সmুেখ ফুল-
চnন িদয়া পূজা o েpেম মােতায়ারা হiয়া নৃতয্গীত কেরন। খাট-িবছানায় বেসন, লালেপেড় কাপড়, জামা, 
েমাজা, জুতা পেরন। িকnt সংসার কেরন না। ভাব সমs সnয্াসীর; তাi েলােক পরমহংস বেল। eিদেক েকশব 
িনরাকারবাদী, stী-পুt লiয়া সংসার কেরন, iংেরজীেত েলকচার েদন, সংবাদপেt েলেখন, িবষয়কমর্ কেরন। 
 
        সমেবত েকশব-pমুখ bাhভkগণ জাহাজ হiেত ঠাকুরবািড়র েশাভা সnশর্ন কিরেতেছন। জাহােজর 
পূবর্িদেক aনিতদূের বাঁধা ঘাট o ঠাকুরবািড়র চাঁদিন। আেরাহীেদর বামপাে র্ চাঁদিনর utের dাদশ িশবমিnেরর 
kমাnেয় ছয় মিnর, দিkণপাে র্o ছয় িশবমিnর। শরেতর নীল আকাশ িচtপেট ভবতািরণীর মিnেরর চূড়া o 
utরিদেক প বটী o ঝাuগােছর মাথাgিল েদখা যাiেতেছ। বকুলতলার িনকট eকিট o কালীবািড়র দিkণ-
pাnভােগ আর eকিট নহবতখানা। di নহবতখানার মধয্বতর্ী uদয্ানপথ, ধাের ধাের সাির সাির পু বৃk। শরেতর 
নীলাকােশর নীিলমা জাhবীজেল pিতভািসত হiেতেছ। বিহজর্গেত েকামলভাব, bাhভkেদর hদয়মেধয্ 
েকামলভাব। ঊে র্ সুnর সুনীল aনn আকাশ, সmুেখ সুnর ঠাকুরবািড়, িনেm পিবtসিললা গ া, যাঁহার তীের 
আযর্ ঋিষগণ ভগবােনর িচnা কিরয়ােছন। আবার আিসেতেছন eকিট মহাপুrষ, সাkাৎ সনাতন ধমর্। erপ দশর্ন 
মানুেষর কপােল সবর্দা ঘেট না। erপ sেল, সমািধs মহাপুrেষ কাহার ভিkর না uেdক হয়, েকাn  পাষাণhদয় 
না িবগিলত হয়! 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

বাসাংিস জীণর্ািন যথা িবহায়, নবািন গৃh ণািত নেরাঽপরািণ ৷ 
তথা শরীরািণ িবহায় জীণর্ানয্ানয্ািন সংযািত নবািন েদহী ৷৷ 

                                                             [গীতা -- 2/22] 
 

সমািধমিnের -- আtা aিবন র -- পoহারী বাবা 
 
        েনৗকা আিসয়া লািগল। সকেলi ঠাকুর ীরামকৃ েক েদিখবার জনয্ বয্s। িভড় হiয়ােছ। ঠাকুরেক 
িনরাপেদ নামাiবার জনয্ েকশব শশবয্s হiেলন। aেনক কে  hশঁ করাiয়া ঘেরর িভতর লiয়া যাoয়া হiেতেছ। 
eখনo ভাবs -- eকজন ভেkর uপর ভর িদয়া আিসেতেছন। পা নিড়েতেছ মাt। কয্ািবনঘের pেবশ কিরেলন। 
েকশবািদ ভেkরা pণাম কিরেলন, িকnt েকান hশঁ নাi। ঘেরর মেধয্ eকিট েটিবল, খানকতক েচয়ার। eকখািন 
েচয়াের ঠাকুরেক বসােনা হiল, েকশব eকখািনেত বিসেলন। িবজয় বিসেলন। aনয্ানয্ ভেkরা েয েযমন 
পাiেলন, েমেঝেত বিসেলন। aেনক েলােকর sান হiল না। তাঁহারা বািহর হiেত u ঁিক মািরয়া েদিখেতেছন। ঠাকুর 
বিসয়া আবার সমািধs। সm ূণর্ বাহয্শূনয্! সকেল eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        েকশব েদিখেলন, ঘেরর মেধয্ aেনক েলাক, ঠাকুেরর ক  হiেতেছ। িবজয় তাঁহােক তয্াগ কিরয়া িগয়া 
সাধারণ bাhসমাজভুk হiয়ােছন o কনয্ার িববাহ iতয্ািদ কােযর্র িবrেd aেনক বk ৃতা িদয়ােছন, তাi 
িবজয়েক েদিখয়া েকশব eকটু apstত। েকশব আসন তয্াগ কিরয়া uিঠেলন, ঘেরর জানালা খুিলয়া িদেবন। 
 
        bাhভেkরা eকদৃে  চািহয়া আেছন। ঠাকুেরর সমািধ ভ  হiল। eখনo ভাব পূণর্মাtায় রিহয়ােছ। ঠাকুর 
আপনা-আপিন asুটsের বিলেতেছন, “মা, আমায় eখােন আনিল েকন? আিম িক eেদর েবড়ার িভতর েথেক 
রkা করেত পারব?” 
 
        ঠাকুর িক েদিখেতেছন েয, সংসারী বয্িkরা েবড়ার িভতের বd, বািহের আিসেত পািরেতেছ না, বািহেরর 
আেলাকo েদিখেত পাiেতেছ না -- সকেলর িবষয়কেমর্ হাত-পা বাঁধা। েকবল বািড়র িভতেরর িজিনসgিল েদিখেত 
পাiেতেছ আর মেন কিরেতেছ েয, জীবেনর uেdশয্ েকবল েদহ-সুখ o িবষয়কমর্, কািমনী o কা ন? তাi িক 
ঠাকুর eমন কথা বিলেলন, “মা আমায় eখােন আনিল েকন? আিম িক eেদর েবড়ার িভতর েথেক রkা করেত 
পারব?” 
 
        ঠাকুেরর kেম বাহয্jান হiেতেছ। গাজীপেুরর নীলমাধববাবু o eকজন bাhভk পoহারী বাবার কথা 
পািড়েলন। 
 
        eকজন bাhভk (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, eঁরা সব পoহারী বাবােক েদেখেছন। িতিন গাজীপুের 
থােকন। আপনার মেতা আর-eকজন। 
 
        ঠাকুর eখনo কথা কিহেত পািরেতেছন না। ঈশৎ হাসয্ কিরেলন। 
 
        bাhভk (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, পoহারী বাবা িনেজর ঘের আপনার ফেটাgাফ েরেখ িদেয়েছন। 



1882, 27েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

 
        ঠাকুর ঈষৎ হাসয্ কিরয়া, িনেজর েদেহর িদেক a িুল িনেদর্শ কিরয়া বিলেলন, ‘েখালটা’! 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

যৎ সাংৈখয্ঃ pাপয্েত sানং তd েযাৈগরিপ গময্েত ৷ 
eকং সাংখয্  েযাগ  যঃ পশয্িত স পশয্িত ৷৷ 

                                                     [গীতা -- 5/5] 
 

jানেযাগ, ভিkেযাগ o কমর্েযােগর সমnয় 
 
        “বািলশ o তার েখালটা” -- েদহী o েদহ। ঠাকুর িক বিলেতেছন েয, েদহ িবন র, থািকেব না? েদেহর 
িভতর িযিন েদহী িতিনi aিবনাশী, aতeব েদেহর ফেটাgাফ লiয়া িক হiেব? বরং েয ভগবান anযর্ামী মানুেষর 
hদয় মেধয্ িবরাজ কিরেতেছন তাঁহারi পূজা করা uিচত? 
 
        ঠাকুর eকটু pকৃিতs হiয়ােছন। িতিন বিলেতেছন -- 
 
        “তেব eকিট কথা আেছ। ভেkর hদয় তাঁর aবsান। িতিন সবর্ভূেত আেছন বেট, িকnt  ভkhদেয় 
িবেশষrেপ আেছন। েযমন েকান জিমদার তার জিমদািরর সকল sােনi থািকেত পাের। িকnt িতিন তাঁর aমুক 
ৈবঠকখানায় pায়i থােকন, ei েলােক বেল। ভেkর hদয় ভগবােনর ৈবঠকখানা।” (সকেলর আনn) 
 

[eক ঈ র -- তাঁর িভn নাম -- jানী, েযাগী o ভk ] 
 
        “jানীরা যােক bh বেল, েযাগীরা তাঁেকi আtা বেল, আর ভেkরা তাঁেকi ভগবান বেল। 
 
        “eকi bাhণ। যখন পূজা কের, তার নাম পূজারী; যখন রাঁেধ তখন রাঁধুনী বামুন। েয jানী, jানেযাগ 
ধের আেছ, েস েনিত েনিত -- ei িবচার কের। bh e নয়, o নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। িবচার করেত করেত 
যখন মন িsর হয়, মেনর লয় হয়, সমািধ হয়, তখন bhjান। bhjানীর িঠক ধারণা bh সতয্, জগৎ িমথয্া; 
নামrপ e-সব spবৎ; bh িক েয, তা মুেখ বলা যায় না; িতিন েয বয্িk (Personal God) তাo বলবার েজা 
নাi। 
 
        “jানীরা oirপ বেল -- েযমন েবদাnবাদীরা। ভেkরা িকnt সব aবsাi লয়। জাgত aবsাo সতয্ বেল 
-- জগৎেক spবৎ বেল না। ভেkরা বেল, ei জগৎ ভগবােনর ঐ যর্। আকাশ, নkt, চnd, সূযর্, পবর্ত, সমুd, 
জীবজnt -- e-সব ঈ র কেরেছন। তাঁরi ঐ যর্। িতিন anের hদয়মেধয্ আবার বািহের। utম ভk বেল, িতিন 
িনেজ ei চতুিবর্ংশিত তtt -- জীবজগৎ হেয়েছন। ভেkর সাধ েয িচিন খায়, িচিন হেত ভালবােস না। (সকেলর 
হাসয্) 
 
        “ভেkর ভাব িকrপ জােনা? েহ ভগবান, তুিম pভু, আিম েতামার দাস’, ‘তুিম মা, আিম েতামার সnান’ , 
আবার ‘তুিম আমার িপতা বা মাতা’। ‘তুিম পূণর্, আিম েতামার aংশ।’ ভk eমন কথা বলেত icা কের না েয 
‘আিম bh।” 
 
        “েযাগীo পরমাtােক সাkাৎকার করেত েচ া কের। uেdশয্ -- জীবাtা o পরমাtার েযাগ। েযাগী িবষয় 
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েথেক মন কুিড়েয় লয় o পরমাtােত মন িsর করেত েচ া কের। তাi pথম aবsায় িনজর্েন িsর আসেন 
aননয্মন হেয় ধয্ানিচnা কের। 
 
        “িকnt eকi বst। নাম-েভদমাt। িযিনi bh, িতিনi আtা, িতিনi ভগবান। bhjানীর bh, েযাগীর 
পরমাtা, ভেkর ভগবান।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

tেমব সূkা tং sূলা বয্kাবয্ksrিপণী ৷ 
িনরাকারািপ সাকারা কstাং েবিদতুমহর্িত ৷৷ 

                                    [মহািনবর্াণতnt, চতুেথর্াlাস, 15] 
 

েবদ o তেntর সমnয় -- আদয্াশিkর ঐ যর্ 
 
        eিদেক আেgয়েপাত কিলকাতার aিভমুেখ চিলেতেছ। ঘেরর মেধয্ ীরামকৃ েক যাঁহারা দশর্ন o তাঁহার 
aমৃতময়ী কথা বণ কিরেতেছন তাঁহারা জাহাজ চিলেতেছ িকনা, e-কথা জািনেতo পািরেলন না। মর পুে  
বিসেল আর িক ভনভন কের! 
 
        kেম েপাত দিkেণ র ছাড়াiল। সুnর েদবালেয়র ছিব দৃশয্পেটর বিহভূর্ত হiল। েপাতচkিবkুb নীলাভ 
গ াবাির তর ািয়ত েফিনল কেlালপূণর্ হiেত লািগল। ভkেদর কেণর্ েস কেlাল আর েপৗঁিছল না। তাঁহারা মুg 
হiয়া েদিখেতেছন, -- সহাসয্বদন, আনnময়, েpমানুরি ত নয়ন, িpয়দশর্ন ad ুত eক েযাগী! তাঁহারা মুg হiয়া 
েদিখেতেছন, সবর্তয্াগী eকজন েpিমক ৈবরাগী! ঈ র বi আর িকছু জােনন না। ঠাকুেরর eিদেক কথা চিলেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েবদাnবাদী bhjানীরা বেল, সৃি , িsিত, pলয়, জীব, জগৎ -- e-সব শিkর েখলা। িবচার 
করেত েগেল, e-সব spবৎ; bhi বst আর সব aবst; শিko spবৎ, aবst। 
 
        “িকnt হাজার িবচার কর, সমািধs না হেল শিkর eলাকা ছািড়েয় জাবার েজা নাi। ‘আিম ধয্ান করিছ’, 
‘আিম িচnা করিছ’ -- e-সব শিkর eলাকার মেধয্, শিkর ঐ েযর্র মেধয্। 
 
        “তাi bh আর শিk aেভদ, eকেক মানেলi আর-eকিটেক মানেত হয়। েযমন aিg আর তার 
দািহকাশিk; -- aিg মানেলi দািহকাশিk মানেত হয়, দািহকাশিk ছাড়া aিg ভাবা যায় না; আবার aিgেক বাদ 
িদেয় দািহকাশিk ভাবা যায় না। সূযর্েক বাদ িদেয় সূেযর্র রি  ভাবা যায় না; সূেযর্র রি েক েছেড় সূযর্েক ভাবা 
যায় না। 
 
        “dধ েকমন? না, েধােবা েধােবা। dধেক েছেড় dেধর ধবলt ভাবা যায় না। আবার dেধর ধবলt েছেড় 
dধেক ভাবা যায় না। 
 
        “তাi bhেক েছেড় শিkেক, শিkেক েছেড় bhেক ভাবা যায় না। িনতয্েক1 েছেড় লীলা, লীলােক2 েছেড় 
িনতয্ ভাবা যায় না! 
 
        “আদয্াশিk লীলাময়ী; সৃি -িsিত-pলয় করেছন। তাঁরi নাম কালী। কালীi bh, bhi কালী! eকi বst, 
যখন িতিন িনিkয় -- সৃি , িsিত, pলয় েকান কাজ করেছন না -- ei কথা যখন ভািব, তখন তাঁেক bh বেল 
কi। যখন িতিন ei সব কাযর্ কেরন, তখন তাঁেক কালী বিল, শিk বিল। eকi বয্িk নাম-rপেভদ। 

                                                 
1 The Absolute. 
2 The Relative Phenomenal World. 
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        “েযমন ‘জল’ ‘oয়াটার’ ‘পািন’। eক পুকুের িতন-চার ঘাট; eকঘােট িহnরুা জল খায়, তারা বেল ‘জল’। 
eকঘােট মুসলমােনরা জল খায়, তারা বেল ‘পািন’। আর-eক ঘােট iংরােজরা জল খায়, তারা বেল ‘oয়াটার’। 
িতন-i eক, েকবল নােম তফাত। তাঁেক েকu বলেছ ‘আlা’; েকu ‘গড্ ’; েকu বলেছ ‘bh’; েকu ‘কালী’; েকu 
বলেছ রাম, হির যী , dগর্া।” 
 
        েকশব (সহােসয্) -- কালী কতভােব লীলা করেছন, েসi কথাgিল eকবার বলুন। 
 

[েকশেবর সিহত কথা -- মহাকালী o সৃি  pকরণ ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িতিন নানাভােব লীলা করেছন। িতিনi মহাকালী, িনতয্কালী, শানকালী, 
রkাকালী, শয্ামাকালী। মহাকালী, িনতয্কালীর কথা তেnt আেছ। যখন সৃি  হয় নাi; চnd, সূযর্, gহ, পৃিথবী িছল 
না; িনিবড় আঁধার; তখন েকবল মা িনরাকারা মহাকালী -- মহাকােলর সে  িবরাজ করিছেলন। 
 
        “শয্ামাকালীর aেনকটা েকামল ভাব -- বরাভয়দািয়নী। গৃহsবািড়েত তাঁরi পূজা হয়। যখন মহামারী, 
dিভর্k, ভুিমকm, aনাবৃি , aিতবৃি  হয় -- রkাকালীর পূজা করেত হয়। শানকালীর সংহারমূিতর্। শব, িশবা, 
ডািকনী, েযািগনী মেধয্ শােনর uপর থােকন। rিধরদারা, গলায় মু মালা, কিটেত নরহেsর েকামরবn। যখন 
জগৎ নাশ হয়, মহাpলয় হয়, তখন মা সৃি র বীজ সকল কুিড়েয় রােখন। িগnীর কেছ েযমন eকটা নয্াতা-কয্াতার 
হাঁিড় থােক, আর েসi হাঁিড়েত িগnী পাঁচরকম িজিনস তুেল রােখ। (েকশেবর o সকেলর হাসয্) 
 
        (সহােসয্) -- “হয্াঁ েগা! িগnীেদর oiরকম eকটা হাঁিড় থােক। িভতের সমুেdর েফনা, নীল বিড়, েছাট-েছাট 
পঁুটিল বাঁধা শশািবিচ, কুমড়ািবিচ, লাuিবিচ -- ei সব রােখ, দরকার হেল বার কের। মা bhময়ী সৃি -নােশর পর 
oiরকম সব বীজ কুিড়েয় রােখন। সৃি র পর আদয্াশিk জগেতর িভতেরi থােকন! জগৎpসব কেরন, আবার 
জগেতর মেধয্ থােকন। েবেদ আেছ ‘ঊণর্নািভর’ কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা িভতর েথেক জাল বার 
কের, আবার িনেজ েসi জােলর uপর থােক। ঈ র জগেতর আধার আেধয় di। 
 

[কালীbh -- কালী িনgর্ণা o সgণা ] 
 
        “কালী িক কােলা? দূের তাi কােলা, জানেত পারেল কােলা নয়। 
 
        “আকাশ দূর েথেক নীলবণর্। কােছ েদখ, েকান রঙ নাi। সমুেdর জল দূর েথেক নীল, কােছ িগেয় হােত 
তুেল েদখ, েকান রঙ নাi।” 
 
        ei কথা বিলেয় েpেমাnt হiয়া ীরামকৃ  গান ধিরেলন: 
 
          মা িক আমার কােলা ের ৷ 
 কােলাrপ িদগmরী, hd পd কের আেলা ের ৷৷ 
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প ম পিরেcদ 
 

িtিভgর্ণৈয়ভর্াৈবেরিভঃ সবর্িমদং জগৎ ৷ 
েমািহতং নািভজানািত মােমভয্ঃ পরমবয্য়m  ৷৷ 

          [গীতা -- 7।13] 
 

e সংসার েকন? 
 
        ীরামকৃ  (েকশবািদর pিত) -- বnন আর মুিk -- dেয়র কতর্াi িতিন। তাঁর মায়ােত সংসারী জীব 
কািমনী-কা েন বd, আবার তাঁর দয়া হেলi মুk। িতিন “ভববnেনর বnনহািরণী তািরণী”। 
 
        ei বিলয়া গnবর্িনিnতকেn রামpসােদর গান গািহেতেছন: 
 
 শয্ামা মা uড়াc ঘুিড় (ভবসংসার বাজার মােঝ) ৷ 
 (oi েয) আশা-বায়ু ভের uেড়, বাঁধা তােহ মায়া দিড় ৷৷ 
 কাক গি  মি  গাঁথা, প রািদ নানা নাড়ী ৷ 
 ঘুিড় sgেণ িনমর্াণ করা, কািরগির বাড়াবািড় ৷৷ 
 িবষেয় েমেজছ মা া, ককর্শা হেয়েছ দিড় ৷ 
 ঘুিড় লেkর dটা-eকটা কােট, েহেস দাo মা হাত-চাপিড় ৷৷ 
 pসাদ বেল, দিkণা বাতােস ঘুিড় যােব uিড় ৷ 
 ভবসংসার সমুdপাের পড়েব িগেয় তাড়াতািড় ৷৷ 
 
        “িতিন লীলাময়ী! e-সংসার তাঁর লীলা। িতিন icাময়ী, আনnময়ী। লেkর মেধয্ eকজনেক মুিk েদন।” 
 
        bাhভk -- মহাশয়, িতিন েতা মেন করেল সকলেক মুk করেত পােরন। েকন তেব আমােদর সংসাের বd 
কের েরেখেছন? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর icা। তাঁর icা েয, িতিন eiসব িনেয় েখলা কেরন। বুড়ীেক আেগ থাকেত ছঁুেল 
েদৗড়ােদৗিড় করেত হয় না। সকেলi যিদ ছঁুেয় েফেল, েখলা েকমন কের হয়? সকেলi ছঁুেয় েফলেল বুিড় aসnt  
হয়। েখলা চলেল বুড়ীর আhাদ। তাi “লেkর dেটা-eকটা কােট, েহেস দাo মা হাত-চাপিড়।” (সকেলর 
আনn) 
 
        “িতিন মনেক আঁিখ েঠের iশারা কের বেল িদেয়েছন, ‘যা, eখন সংসার করেগ যা।’ মেনর িক েদাষ? িতিন 
যিদ আবার দয়া কের মনেক িফিরয়া েদন, তাহেল িবষয়বুিdর হাত েথেক মুিk হয়। তখন আবার তাঁর পাদপেd 
মন হয়।” 
 
        ঠাকুর সংসারীর ভােব মার কােছ aিভমান কের গাiেতেছন: 
 
         আিম oi েখদ েখদ কির ৷ 
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     তুিম মাতা থাকেত আমার জাগা ঘের চুির ৷৷ 
     মেন কির েতামার নাম কির, িকnt সমেয় পাসির ৷ 
 আিম বুেঝিছ েজেনিছ, আশয় েপেয়িছ e-সব েতামাির চাতুরী ৷৷ 
 িকছু িদেল না, েপেল না, িনেল না, েখেল না, েস েদাষ িক আমাির ৷ 
 যিদ িদেত েপেত, িনেত েখেত, িদতাম খাoয়াতাম েতামাির ৷৷ 
     যশ, aপজশ, সুরস, কুরস সকল রস েতামাির ৷ 
     (oেগা) রেস েথেক রসভ , েকন কর রেস রী ৷৷ 
     pসাদ বেল, মন িদেয়ছ, মেনির আঁিখ ঠাির ৷ 
 (oমা) েতামার সৃি  দৃি -েপাড়া, িমি  বেল ঘুির ৷৷ 
 
        “তাঁরi মায়ােত ভুেল মানুষ সংসারী হেয়েছ। ‘pসাদ বেল মন িদেয়েছ, মেনির আঁিখ ঠাির’।” 
 

[কমর্েযাগ সmেn িশkা -- সংসার o িন ামকমর্ ] 
 
        bাhভk -- মহাশয়, সব তয্াগ না করেল ঈ রেক পাoয়া যােব না? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- নােগা! েতামােদর সব তয্াগ করেত হেব েকন? েতামরা রেস-বেস েবশ আছ। সা-
ের-মা-েত! (সকেলর হাসয্) েতামরা েবশ আছ। নk েখলা জােনা? আিম েবিশ কািটেয় jেল েগিছ। েতামরা খুব 
েসয়ানা। েকu দেশ আেছা; েকu ছেয় আেছা; েকu পাঁেচ আেছা। েবিশ কাটাo নাi; তাi আমার মেতা jেল যাo 
নাi। েখলা চলেছ -- e েতা েবশ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “সতয্ বলিছ, েতামরা সংসার করছ eেত েদাষ নাi। তেব ঈ েরর িদেক মন রাখেত হেব। তা না হেল হেব 
না। eকহােত কমর্ কর, আর-eকহােত ঈ রেক ধের থাক। কমর্ েশষ হেল diহােত ঈ রেক ধরেব। 
 
        “মন িনেয় কথা। মেনেতi বd, মেনেতi মুk। মন েয-রেঙ েছাপােব েসi রেঙ ছুপেব। েযমন েধাপাঘেরর 
কাপড়। লােল েছাপাo লাল, নীেল েছাপাo নীল, সবুজ রেঙ েছাপাo সবুজ। েয-রেঙ েছাপাo েসi রেঙi ছুপেব। 
েদখ না, যিদ eকটু iংেরজী পড়, েতা aমিন মুেখ iংেরজী কথা eেস পেড়। ফুট-ফাট, iট-িমট্ । (সকেলর হাসয্) 
আবার পােয় বুটজুতা, িশস িদেয় গান করা; ei সব eেস জুটেব। আবার যিদ পি ত সংsতৃ পেড় aমিন েশােলাক 
ঝাড়েব। মনেক যিদ কুসে  রাখ েতা েসরকম কথাবাতর্া, িচnা হেয় যােব। যিদ ভেkর সে  রাখ, ঈ রিচnা, হির 
কথা -- ei সব হেব। 
 
        “মন িনেয়i সব। eকপােশ পিরবার, eকপােশ সnান। eকজনেক eকভােব, সnানেক আর-eকভােব 
আদর কের। িকnt eকi মন।”   
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ষ  পিরেcদ 
 

সবর্ধমর্াn  পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ ৷ 
aহং tাং সবর্পােপেভয্া েমাkিয়ষয্ািম মা চঃ ৷৷ 

                                                            [গীতা -- 18।66] 
 

bাhিদগেক uপেদশ -- ী ধমর্, bাhসমাজ o পাপবাদ 
 
        ীরামকৃ  (bাhভkেদর pিত) -- মেনেতi বd, মেনেতi মুk। আিম মুk পুrষ; সংসােরi থািক বা 
aরেণয্i থািক, আমার বnন িক? আিম ঈ েরর সnান; রাজািধরােজর েছেল; আমায় আবার বাঁেধ েক? যিদ সােপ 
কামড়ায়, “িবষ নাi” েজার কের বলেল িবষ েছেড় যায়! েতমিন “আিম বd নi, আিম মুk” ei কথািট েরাখ 
কের বলেত বলেত তাi হেয় যায়। মুki হেয় যায়। 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃে র বাiেবল বণ -- কৃ িকেশােরর িব াস ] 
 
        “ ী ানেদর eকখানা বi eকজন িদেল, আিম পেড় নােত বললুম। তােত েকবল ‘পাপ আর পাপ’। 
(েকশেবর pিত) েতামােদর bাhসমােজo েকবল ‘পাপ’। েয বয্িk ‘আিম বd’ ‘আিম বd’ বার বার বেল, েস শালা 
বdi হেয় যায়! েয রাতিদন ‘আিম পাপী’, ‘আিম পাপী’ ei কের, েস তাi হেয় যায়। 
 
        “ঈ েরর নােম eমন িব াস হoয়া চাi -- ‘িক, আিম তাঁর নাম কেরিছ, আমার eখনo পাপ থাকেব! 
আমার আবার পাপ িক?’ কৃ িকেশার পরম িহnু, সদাচারিন  bাhণ, েস বৃnাবেন িগছল। eকিদন মণ করেত 
করেত তার জলতৃ া েপেয়িছল। eকটা কুয়ার কােছ িগেয় েদখেল, eকজন েলাক দাঁিড়েয় রেয়েছ। তােক বলেল, 
oের তুi eকঘিট জল আমায় িদেত পািরস? তুi িক জাত? েস বলেল, ঠাকুর মহাশয়, আিম হীন জাত -- মুিচ। 
কৃ িকেশার বলেল, তুi বল, িশব। েন, eখন জল তুেল েদ।  
 
        “ভগবােনর নাম করেল মানুেষর েদহ-মন সব d হেয় যায়। 
 
        “েকবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ ei সব কথা েকন? eকবার বল েয, aনয্ায় কমর্ যা কেরিছ আর করব না। আর 
তাঁর নােম িব াস কর।” 
 
        ঠাকুর েpেমাnt হiয়া নামমাহাtয্ গাiেতেছন: 
 
     “আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির ৷ 
 আেখের e-দীেন, না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শ রী ৷৷ 
 
        “আিম মার কােছ েকবল ভিk েচেয়িছলাম। ফুল হােত কের মার পাদপেd িদেয়িছলাম; বেলিছলাম, ‘মা, 
ei নাo েতামার পাপ, ei নাo েতামার পুণয্, আমায় dাভিk দাo; ei নাo েতামার jান, ei নাo েতামার 
ajান, আমায় dাভিk দাo; ei নাo েতামার িচ, ei নাo েতামার a িচ, আমায় dাভিk দাo; ei নাo 
েতামার ধমর্, ei নাo েতামার aধমর্, ei নাo েতামার aধমর্, আমায় dাভিk দাo’।” 
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        (bাhভkেদর pিত) -- eকিট রামpসােদর গান েশান: 
 
     “আয় মন, েবড়ােত যািব ৷ 
 কালী-কlতrমূেল ের (মন) চাির ফল কুড়ােয় পািব ৷৷ 
 pবৃিt িনবৃিt জায়া, (তার) িনবৃিtের সে  লিব ৷ 
 oের িবেবক নােম তার েবটা, তtt-কথা তায় সুধািব ৷৷ 
 িচ a িচের লেয় িদবয্ ঘের কেব িব ৷ 
 যখন di সতীেন িপিরত হেব, তখন শয্ামা মােক পািব ৷৷ 
 aহংকার aিবদয্া েতার, িপতামাতায় তািড়েয় িদিব ৷ 
 যিদ েমাহগেতর্ েটেন লয়, ৈধযর্েখাঁটা ধের রিব ৷৷ 
 ধমর্াধমর্ dেটা aজা, তুcেখাঁটায় েবঁেধ থুিব ৷ 
 যিদ না মােন িনেষধ, তেব jানখে  বিল িদিব ৷৷ 
 pথম ভাযর্ার সnােনর দূর হেত বুঝাiিব ৷ 
 যিদ না মােন pেবাধ, jান-িসnু মােঝ ডুবাiিব ৷৷ 
 pসাদ বেল, eমন হেল কােলর কােছ জবাব িদিব ৷ 
 তেব বাপু বাছা বােপর ঠাকুর, মেনর মেতা মন হিব ৷৷ 
 
        “সংসাের ঈশবরলাভ হেব না েকন? জনেকর হেয়িছল। e-সংসার ‘েধাঁকার টািট’ pসাদ বেলিছল। তাঁর 
পাদপেd ভিkলাভ করেল -- 
 
 ei সংসারi মজার কুিট, আিম খাi-দাi আর মজা লুিট। 
 জনক রাজা মহােতজা, তার িকেসর িছল kিট। 
 েস েয eিদক oিদক dিদক েরেখ, েখেয়িছল dেধর বািট।” 
                                                                         (সকেলর হাসয্) 
 

[bাhসমাজ o জনক রাজা -- গৃহেsর uপায় -- িনজর্েন বাস o িবেবক ] 
 
        “িকnt ফস কের জনক রাজা হoয়া যায় না। জনক রাজা িনজর্েন aেনক তপসয্া কেরিছেলন। সংসাের 
েথেকo eক-eকবার িনজর্েন বাস করেত হয়। সংসােরর বািহের eকলা িগেয় যিদ ভগবােনর জনয্ িতনিদনo কাঁদা 
যায় েসo ভাল। eমনিক aবসর েপেয় eকিদনo িনজর্েন তাঁর িচnা যিদ করা যায়, েসo ভাল। েলাক মাগেছেলর 
জনয্ eকঘিট কাঁেদ, ঈ েরর জেনয্ েক কাঁদেছ বল? িনজর্েন েথেক মােঝ মােঝ ভগবােনর জেনয্ সাধন করেত হয়! 
সংসােরর িভতর কেমর্র মেধয্ েথেক, pথমাবsায় মন িsর করেত aেনক বয্াঘাত হয়। ফুটপােতর গাছ; যখন চারা 
থােক, েবড়া না িদেল ছাগল-গrেত েখেয় েফেল। pথমাবsায় েবড়া, gঁিড় হেল আর েবড়ার দরকার থােক না। 
gঁিড়েত হািত েবঁেধ িদেলo িকছু হয় না। 
 
        “েরাগিট হেc িবকার। আবার েয-ঘের িবকােরর েরাগী, েসi ঘের জেলর জালা আর আচার েতঁতুল। যিদ 
িবকােরর েরাগী আরাম করেত চাo, ঘর েথেক ঠাঁi নাড়া করেত হেব। সংসারী জীব িবকােরর েরাগী; িবষয় -- 
জেলর জালা; িবষয়েভাগতৃ া -- জলতৃ া। আচার েতঁতুল মেন করেলi মুেখ জল সের, কােছ আনেত হয় না; 
erপ িজিনসo ঘের রেয়েছ; েযািষৎস । তাi িনজর্েন িচিকৎসা দরকার। 
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        “িবেবক-ৈবরাগয্ লাভ কের সংসার করেত হয়। সংসার-সমুেd কামেkাধািদ কুিমর আেছ। হলুদ গােয় েমেখ 
জেল নামেল কুিমেরর ভয় থােক না। িবেবক-ৈবরাগয্ -- হলুদ। সদসৎ িবচােরর নাম িবেবক। ঈ রi সৎ, 
িনতয্বst। আর সব aসৎ, aিনতয্; dিদেনর জনয্। eiিট েবাধ আর ঈ ের aনুরাগ। তাঁর uপর টান -- ভালবাসা। 
েগাপীেদর কৃে র uপর েযrপ টান িছল। eকটা গান েশান: 
 

[আর uপায় -- ঈ ের aনুরাগ -- েগাপীেদর মেতা টান বা েsহ ] 
 
   বংশী বািজল oi িবিপেন ৷ 
 (আমার েতা না েগেল নয়) (শয্াম পেথ দাঁড়ােয় আেছ) 
  েতারা যািব িক না যািব বল েগা ৷৷ 
 েতােদর শয্াম কথার কথা ৷ 
  আমার শয্াম anেরর বয্থা (সi) ৷৷ 
 েতােদর বােজ বাঁশী কােনর কােছ ৷ 
  বাঁশী আমার বােজ hদয়মােঝ ৷৷ 
 শয্ােমর বাঁশী বােজ, েবরাo রাi ৷ 
  েতামা িবনা কুে র েশাভা নাi ৷৷” 
 
        ঠাকুর arপূণর্ নয়েন ei গান গাiেত গাiেত েকশবািদ ভkেদর বলেলন, “রাধাকৃ  মােনা আর নাi 
মােনা, ei টানটুকু নাo, ভগবােনর জনয্ িকেস eirপ বয্াকুলতা হয়, েচ া কর। বয্াকলুতা থাকেলi তাঁেক লাভ 
করা যায়।” 
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সpম পিরেcদ 
 

সংিনয়েময্িndিনdয়gামং সবর্t সমবুdয়ঃ ৷ 
েত pাপনুবিn মােমব সবর্ভূতিহেত রতাঃ ৷৷ 

                                                                                   [গীতা -- 12।4] 
 

ীযুk েকশব েসেনর সিহত েনৗকািবহার -- সবর্ভূতিহেত রতাঃ 
 
        ভাটা পিড়য়ােছ। আেgয়েপাত কিলকাতািভমুেখ drতগিতেত চিলেতেছ। তাi েপাল পার হiয়া েকাmািনর 
বাগােনর িদেক আরo খািনকটা েবড়াiয়া আিসেত কােpনেক hকুম হiয়ােছ। কতদূর জাহাজ িগয়ািছল, aেনেকরi 
jান নাi -- তাঁহারা মg হiয়া ীরামকৃে র কথা িনেতেছন। েকাn  িদক িদয়া সময় যাiেতেছ, hশঁ নাi। 
 
        eiবার মুিড় নািরেকল খাoয়া হiেতেছ। সকেলi িকছু িকছু েকাঁচেড় লiেলন o খাiেতেছন। আনেnর 
হাট। েকশব মুিড়র আেয়াজন কের eেনেছন। ei aবসের ঠাকুর েদিখেলন িবজয় o েকশব diজেনi স ুিচতভােব 
বিসয়া aেছন। তখন ঠাকুর েযন diজন aেবাধ েছেলেক ভাব কিরয়া িদেবন। ‘সবর্ভূতিহেত রতাঃ’ 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত) -- oেগা! ei িবজয় eেসেছন। েতামােদর ঝগড়া-িববাদ -- েযন িশব o রােমর 
যুd। (হাসয্) রােমর gr িশব। যুdo হল, dজেন ভাবo হল। িকnt িশেবর ভূতেpতgেলা আর রােমর বানরgেলা 
oেদর ঝগড়া িকচিকিচ আর েমেট না! (ucহাসয্) 
 
        “আপনার েলাক তা erপ হেয় থােক। লব কুশ েয রােমর সে  যুd কেরিছেলন। আবার জােনা মােয়-িঝেয় 
আলাদা ম লবার কের। মার ম ল, আর েমেয়র ম ল েযন dেটা আলাদা। িকnt eর ম েল oর ম ল হয়, oর 
ম েল eর ম ল হয়। েতমিন েতামােদর eর eকিট সমাজ আেছ; আবার oর eকিট দরাকার। (সকেলর হাসয্) 
তেব e-সব চাi। যিদ বল ভগবান িনেজ লীলা কেরেছন, েসখােন জিটেল-কুিটেলর িক দরকার? জিটেল-কুিটেল 
না থাকেল লীলা েপা াi হয় না! (সকেলর হাসয্) জিটেল-কুিটেল না থাকেল রগড় হয় না। (ucহাসয্) 
 
        “রামানুজ িবিশ াৈdতয্বাদী। তাঁর gr িছেলন aৈdতয্বাদী। েশেষ dজেন aিমল। grিশষয্ পরsর মত 
খ ন করেত লাগল। erপ হেয়i থােক। যাi েহাক, তবু আপনার েলাক।” 
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িপতাঽিস েলাকসয্ চরাচরসয্, tমসয্ পূজয্  grগর্রীয়াn  ৷ 
ন tৎসেমাঽsয্ভয্িধকঃ কুেতাঽেনয্া, েলাকtেয়ঽপয্pিতমpভাব ৷৷ 

                                                                                        [গীতা -- 11।43] 
 

েকশবেক িশkা -- grিগির o bাhসমােজ -- gr eক সিcদানn 
 
        সকেল আনn কিরেতেছন। ঠাকুর েকশবেক বিলেতেছন, “তুিম pকৃিত েদেখ িশষয্ কর না, তাi eirপ 
েভেঙ েভেঙ যায়। 
 
        “মানুষgিল েদখেত সব eকরকম, িকnt িভn pকৃিত। কাr িভতর সttgণ েবিশ, কাr রেজাgণ েবিশ, কাr 
তেমাgণ। পুিলgিল েদখেত সব eকরকম। িকnt কাr িভতর kীেরর েপার, কাr িভতর নািরেকেলর ছাঁi, কাr 
িভতর কলােয়র েপার। (সকেলর হাসয্) 
 
        “আমার িক ভাব জােনা? আিম খাi-দাi থািক, আর মা সব জােন। আমার িতন কথােত গােয় কাঁটা েবঁেধ। 
gr, কতর্া আর বাবা। 
 
        “gr eক সিcদানn। িতিনi িশkা িদেবন। আমার সnানভাব। মানুষ gr েমেল লাখ লাখ। সকেলi gr 
হেত চায়। িশষয্ েক হেত চায়? 
 
         “েলাকিশkা েদoয়া বড় কিঠন। যিদ িতিন সাkাৎকার হন আর আেদশ েদন, তাহেল হেত পাের। নারদ 

কেদবািদর আেদশ হেয়িছল। শ েরর আেদশ হেয়িছল। আেদশ না হেল েক েতামার কথা নেব? কলকাতার 
hজুগ েতা জােনা! যতkণ কােঠ jাল, dধ েফাঁস কের েফােল। কাঠ েটেন িনেল েকাথাo িকছু নাi। কলকাতার 
েলাক hজুেগ। ei eখানটায় কুয়া খঁুড়েছ। -- বেল জল চাi। েসখােন পাথর হল েতা েছেড় িদেল! আবার eক 
জায়গায় খঁুড়েত আরm করেল। েসখােন বািল িমেল েগল; েছেড় িদেল! আর-eক জায়গায় খঁুড়েত আরm হল! 
eiরকম! 
 
        “আবার মেন-মেন আেদশ হেল হয় না। িতিন সতয্-সতয্i সাkাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আেদশ 
হেত পাের। েস-কথার েজার কত? পবর্ত টেল যায়। ধু েলকচার? িদন কতক েলােক নেব, তারপর ভুেল যােব। 
কথা aনুসাের েস কাজ করেব না।” 
 

[পূবর্কথা -- ভাবচেk হালদার-পুকুর দশর্ন ] 
 
        “o-েদেশ হালদার-পুকুর বেল eকটা পুকুর আেছ। পােড় েরাজ সকালেবলা বােহয্ কের রাখত। যারা 
সকালেবলা আেস, খুব গালাগাল েদয়। আবার তার পরিদন েসirপ। বােহয্ আর থােম না (সকেলর হাসয্) েলােক 
েকাmািনেক জানােল। তারা eকটা চাপরাসী পািঠেয় িদেল। েস যখন eকটা কাগজ েমের িদেল, ‘বােহয্ কিরo না’ 
তখন সব বn! (সকেলর হাসয্) 
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        “েলাকিশkা েদেব তার চাপরাস চাi। না হেল হািসর কথা হেয় পেড়। আপনারi হয় না, আবার aনয্েলাক। 
কানা কানােক পথ েদিখেয় যােc। (হাসয্) িহেত-িবপরীত। ভগবানলাভ হেল anর্দৃি  হয়, কার িক েরাগ েবাঝা 
যায়। uপেদশ েদoয়া যায়।” 
 

[“aহংকারিবমূঢ়াtা কতর্াহm  iিত মনয্েত” ] 
 
        “আেদশ না থাকেল ‘আিম েলাকিশkা িদিc’ ei aহংকার হয়। aহংকার হয় ajােন। ajােন েবাধ হয়, 
আিম কতর্া। ঈ র কতর্া, ঈ রi সব করেছন, আিম িকছু করিছ না -- e-েবাধ হেল েতা েস জীবnুk। ‘আিম 
কতর্া’, ‘আিম কতর্া’ -- ei েবাধ েথেকi যত dঃখ, aশািn।” 
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নবম পিরেcদ 
 

তsাদসkঃ সততং কাযর্ং কমর্ সমাচর ৷ 
aসেkা হয্াচরn  কমর্ পরমােpািত পুrষঃ ৷৷ 

                                                                    [গীতা -- 3।19] 
 

েকশবািদ bাhিদগেক কমর্েযাগ সmেn uপেদশ 
 
        ীরামকৃ  (েকশবািদ ভেkর pিত) -- েতামরা বল “জগেতর uপকার করা।” জগৎ িক eতটুকু গা! আর 
তুিম েক, েয জগেতর uপকার করেব? তাঁেক সাধেনর dারা সাkাৎকার কর। তাঁেক লাভ কর। িতিন শিk িদেল 
তেব সকেলর িহত করেত পার। নেচৎ নয়। 
 
        eকজন ভk -- যতিদন না লাভ হয়, ততিদন সব কমর্ তয্াগ করব? 
 
        ীরামকৃ  -- না; কমর্ তয্াগ করেব েকন? ঈ েরর িচnা, তাঁর নামgণগান, িনতয্কমর্ -- e-সব করেত হেব। 
 
        bাhভk --  সংসােরর কমর্? িবষয়কমর্? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তাo করেব, সংসারযাtার জনয্ েযটুকু দরকার। িকnt েকঁেদ িনজর্েন তাঁর কােছ pাথর্না 
করেত হেব, যােত oi কমর্gিল িন ামভােব করা যায়। আর বলেব, েহ ঈ র, আমার িবষয়কমর্ কিমেয় দাo, েকন 
না ঠাকুর েদখিছ েয, েবিশ কমর্ জুটেল েতামায় ভুেল যাi। মেন করিছ, িন ামকমর্ করিছ, িকnt সকাম হেয় পেড়। 
হয়েতা দান সদাbত েবিশ করেত িগেয় েলাকমানয্ হেত icা হেয় পেড়। 
 

[পূবর্কথা -- শmু মিlেকর সিহত দানািদ কমর্কাে র কথা ] 
 
        “শmু মিlক হাসপাতাল, ডাkারখানা, sলু, রাsা, পু িরণীর কথা বেলিছল। আিম বললাম, সmুেখ েযটা 
পড়ল, না করেল নয়, েসটাi িন াম হেয় করেত হয়। icা কের েবিশ কাজ জড়ােনা ভােলা নয় -- ঈ রেক ভুেল 
েযেত হয়। কালীঘােট দানi করেত লাগল; কালীদশর্ন আর হেলা না। (হাসয্) আেগ েজা-েসা কের, ধাkাধুিk 
েখেয়o কালীদশর্ন করেত হয়, তারপর দান যত কর আর না কর। icা হয় খুব কর। ঈ রলােভর জনয্i কমর্। 
শmুেক তাi বললুম, যিদ ঈ র সাkাৎকার হন, তাঁেক িক বলেব কতকgেলা হাসপাতাল, িডেsnাির কের দাo? 
(হাসয্) ভk কখনo তা বেল না বরং বলেব, ‘ঠাকুর! আমায় পাদপেd sান দাo, িনেজর সে  সবর্দা রাখ, 
পাদপেd dাভিk দাo।’ 
 
        “কমর্েযাগ বড় কিঠন। শােst েয-কমর্ করেত বেলেছ, কিলকােল করা বড় কিঠন। anগত pাণ। েবিশ কমর্ 
চেল না। jর হেল কিবরাজী িচিকৎসা করেত েগেল eিদেক েরাগীর হেয় যায়। েবিশ েদির সয় না। eখন িড gp! 
কিলযুেগ ভিkেযাগ, ভগবােনর নামgণগান আর pাথর্না। ভিkেযাগi যুগধমর্। (bাhভkেদর pিত) েতামােদরo 
ভিkেযাগ, েতামরা হিরনাম কর, মােয়র নামgণগাণ কর, েতামরা ধনয্! েতামােদর ভাবিট েবশ। েবদাnবাদীেদর 
মেতা েতামরা জগৎেক spবৎ বল না। orপ bhjানী েতামরা নo, েতামরা ভk। েতামরা ঈ রেক বয্িk 
(Person) বল, eo েবশ। েতামরা ভk। বয্কুল হেয় ডাকেল তাঁেক aবশয্ পােব।” 
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দশম পিরেcদ 
 

সুেরেndর বািড় নেরnd pভৃিত সে  
 
        জাহাজ কয়লাঘােট eiবার িফিরয়া আিসল। সকেল নািমবার uেদয্াগ কিরেত লািগেলন। ঘেরর বািহের 
আিসয়া েদেখন, েকাজাগেরর পূণর্চnd হািসেতেছ, ভাগীরথী-বk েকৗমুদীর লীলাভূিম হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃে র 
জনয্ গািড় আিনেত েদoয়া হiল। িকয়ৎkণ পের মাsার o d-eকিট ভেkর সিহত ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। 
েকশেবর াতু ুt নnলালo গািড়েত uিঠেলন, ঠাকুেরর সে  খািনকটা যােবন। 
 
        গািড়েত সকেল বিসেল পর ঠাকুর িজjাসা কিরেলন, কi িতিন কi -- aথর্াৎ েকশব কi? েদিখেত েদিখেত 
েকশব eকাকী আিসয়া uপিsত। মুেখ হািস! আিসয়া িজjাসা কিরেলন, েক েক eঁর সে  যােব? সকেল গািড়েত 
বিসেল পর, েকশব ভূিম  হiয়া ঠাকুেরর পদধূিল gহণ কিরেলন। ঠাকুরo সেsেহ সmাষণ কিরয়া িবদায় িদেলন। 
 
        গািড় চিলেত লািগল। iংেরজেটালা। সুnর রাজপথ। পেথর diিদেক সুnর সুnর a ািলকা। পূণর্চnd 
uিঠয়ােছ, a ািলকাgিল েযন িবমল শীতল চndিকরেণ িব াম কিরেতেছ। dারেদেশ বা ীয় দীপ, কkমেধয্ 
দীপমালা, sােন sােন হােমর্ািনয়াম, িপয়ােনা সংেযােগ iংেরজ মিহলারা গান কিরেতেছ। ঠাকুর aনেn হাসয্ 
কিরেত কিরেত যাiেতেছন। হঠাৎ বিলেলন, “আমার জলতৃ া পােc; িক হেব?” িক করা যায়! নnলাল “iিnয়া 
kােবর” িনকট গািড় থামাiয়া uপের জল আিনেত েগেলন, কােচর gােস কিরয়া জল আিনেলন। ঠাকুর সহােসয্ 
িজjাসা কিরেলন, “gাসিট েধায়া েতা?” নnলাল বলেলন, ‘হাঁ’। ঠাকুর েসi gােস জলপান কিরেলন। 
 
        বালেকর sভাব। গািড় চালাiয়া িদেল ঠাকুর মুখ বাড়াiয়া েলাকজন গািড়-েঘাড়া চাঁেদর আেলা 
েদিখেতেছন। সকল তােতi আনn। 
 
        নnলাল কলুেটালায় নািমেলন। ঠাকুেরর গািড় িসমুিলয়া sীেট ীযুk সুেরশ িমেtর বািড়েত আিসয়া 
লািগল। ঠাকুর তাঁহােক সুেরnd বিলেতন। সুেরnd ঠাকুেরর পরম ভk। 
 
        িকnt সুেরnd বািড়েত নাi। তাঁহােদর নূতন বাগােন িগয়ােছন। বািড়র েলাকরা বিসেত িনেচর ঘর খুিলয়া 
িদেলন। গািড়ভাড়া িদেত হেব। েক িদেব? সুেরnd  থািকেল েসi িদত। ঠাকুর eকজন ভkেক বিলেলন, “ভাড়াটা 
েমেয়েদর কাছ েথেক েচেয় েন না। oরা িক জােন না, oেদর ভাতাররা যায় আেস।” (সকেলর হাসয্) 
 
        নেরnd পাড়ােতi থােকন। ঠাকুর নেরndেক ডািকেত পাঠাiেলন। eিদেক বািড়র েলােকরা েদাতলার ঘের 
ঠাকুরেক বসাiেলন। ঘেরর েমেঝেত চাদর পাতা, d-চারেট তািকয়া তার uপর; কk-pাচীের সুেরেndর িবেশষ 
যেt pstত ছিব (Oil painting) যাহােত েকশবেক ঠাকুর েদখাiেতেছন িহn ু, মুসলমান, ী ান, েবৗd সকল 
ধেমর্র সমnয়। আর ৈব ব, শাk, ৈশব iতয্ািদ সকল সmpদােয়র সমnয়। 
 
        ঠাকুর বিসয়া সহােসয্ গl কিরেতেছন, eমন সময় নেরnd আিসয়া েপৗঁিছেলন, তখন ঠাকুেরর আনn েযন 
িdgণ হiল। িতিন বিলেলন, “আজ েকশব েসেনর সে  েকমন জাহােজ কের েবড়ােত িগিছলাম। িবজয় িছল, eরা 
সব িছল।” মাsারেক িনেদর্শ কিরয়া বিলেলন, “eেক িজjাসা কর, েকমন িবজয় আর েকশবেক বললুম, মােয়-
িঝেয় ম লবার, আর জিটেল-কুিটেল না থাকেল লীলা েপা াi হয় না -- ei সব কথা। (মাsােরর pিত) েকমন 
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গা?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        রািt হiল, তবু সুেরnd িফিরেলন না। ঠাকুর দিkেণ ের যাiেবন, আর েদির করা যায় না, রাত সােড় 
দশটা। রাsায় চাঁেদর আেলা। 
 
        গািড় আিসল। ঠাকুর uিঠেলন। নেরnd o মাsার pণাম কিরয়া কিলকাতািsত s s বাটীেত pতয্াগমন 
কিরেলন। 
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িসঁিথ bাhসমাজ-দশর্ন o ীযুk িশবনাথ pভৃিত bাhভkিদেগর সিহত  
কেথাপকথন o আনn 

 
pথম পিরেcদ 

 
uৎসবমিnের ীরামকৃ  

 
        ী ীপরমহংসেদব িসঁিথর bাhসমাজ-দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। 28েশ aেkাবর iং 1882 ী াb, 
শিনবার। (12i কািতর্ক) কৃ া িdতীয়া িতিথ। 
 
        আজ eখােন মেহাৎসব। bাhসমােজর ষা ািসক। তাi ভগবান ীরামকৃে র eখােন িনমntণ। েবলা 3টা-
4টার সময় িতিন কেয়কজন ভkসে  গািড় কিরয়া দিkেণ েরর কালীবাটী হiেত ীযুk েবণীমাধব পােলর 
মেনাহর uদয্ানবাটীেত uপিsত হiেলন। ei uদয্ানবাটীেত bাhসমােজর aিধেবশন হiয়া থােক। bাhসমাজেক 
িতিন বড় ভালবােসন। bাhভkগণo তাঁহােক সািতশয় ভিk- dা কেরন। iহার পূবর্িদন aথর্াৎ kবার ৈবকােল 
কত আনn কিরেত কিরেত সিশষয্ েকশবচnd েসেনর সিহত ভাগীরথী-বেk কালীবািড় হiেত কিলকাতা পযর্n 
ভkসে  sীমার কিরয়া েবড়াiেত আিসয়ািছেলন। 
 
        িসঁিথ পাiকপাড়ার িনকট। কিলকাতা হiেত েদড় েkাশ utের। uদয্ানবাটীিট মেনাহর বিলয়ািছ। sানিট 
aিত িনভৃত, ভগবােনর uপাসনার পেk িবেশষ uপেযাগী। uদয্ানsামী বৎসের diবার মেহাৎসব কিরয়া থােকন। 
eকবার শরৎকােল আর eকবার বসেn। ei মেহাৎসব uপলেk িতিন কিলকাতার o িসঁিথর িনকটবতর্ী gােমর 
aেনক ভkিদগেক িনমntণ কিরয়া থােকন। তাi আজ কিলকাতা হiেত িশবনাথ pভৃিত ভkগণ আিসয়ােছন। 
তাঁহােদর মেধয্ aেনেকi pাতঃকােল uপাসনায় েযাগদান কিরয়ােছন, আবার সnয্াকালীন uপাসনা হiেব, তাi 
pতীkা কিরেতেছন। িবেশষতঃ তাঁহারা িনয়ােছন েয aপরােh মহাপrুেষর আগমন হiেব o তাঁহারা তাঁহার 
আনnমূিতর্ েদিখেত পাiেবন, তাঁহার hদয়মুgকারী কথামৃত পান কিরেত পাiেবন, তাঁহার েসi মধুর সংকীতর্ন 

িনেত o েদবdলর্ভ হিরেpমময় নৃতয্ েদিখেত পাiেবন। 
 
        aপরােh বাগানিট বhেলাক সমাকীণর্ হiয়ােছ। েকহ লতাম পcায়ায় কা াসেন uপিব । েকহ বা সুnর 
বাপীতেট বnু সমিভবয্াহাের িবচরণ কিরেতেছন। aেনেকi সমাজগৃেহ ীরামকৃে র আগমন pতীkায় পূবর্ হiেতi 
utম আসন aিধকার কিরয়া বিসয়া আেছন। uদয্ােনর pেবশdাের পােনর েদাকান। pেবশ কিরয়া েবাধ হয় েযন 
পূজাবািড় -- রািtকােল যাtা হiেব। চতুিদর্ক আনেn পিরপূণর্। শরেতর নীল আকােশ আনn pিতভািসত 
হiেতেছ। uদয্ােনর বৃkলতাglমেধয্ pভাত হiেত আনেnর সমীরণ বিহেতেছ। আকাশ, জীবজnt, বৃkলতা, েযন 
eকতােন গান কিরেতেছ: 
 
 “আিজ িক হরষ সমীর বেহ pােণ -- ভগবৎ ম ল িকরেণ!” 
 
        সকেলi েযন ভগবdশর্ন-িপপাসু। eমন সমেয় ী ীপরমহংসেদেবর গািড় আিসয়া সমাজগৃেহর সmুেখ 
uপিsত হiল। 
 
        সকেলi গােtাtান কিরয়া মহাপুrেষর aভয্থর্না কিরেতেছন। িতিন আিসয়ােছন। চািরেদেকর েলাক তাঁহােক 



1882, 28েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

ম লাকাের েঘিরেতেছ। 
 
        সমাজগৃেহর pধান pেকা মেধয্ েবদী রচনা হiয়ােছ। েস-sান েলােক পিরপূণর্। সmুেখ দালান, েসখােন 
পরমহংসেদব সমাসীন, েসখােনo েলাক। আর দালােনর di পা র্িsত di ঘর -- েস-ঘেরo েলাক -- ঘেরর 
dারেদেশ ud gীব হiয়া েলােক দ ায়মান। দালােন uিঠবার েসাপানপরmরা eকpাn হiেত aপরpাn পযর্n 
িবsৃত। েসi েসাপানo েলােক েলাকাকীণর্; েসাপােনর aনিতদূের 2/তিট বৃk পাে র্ লতাম প -- েসখােন 
কেয়কখািন কা াসন। তথা হiেতo েলাক uদ্gীব o uৎকণর্ হiয়া মহাপুrেষর িদেক দৃি পাত কিরেতেছ। 
সািরসাির ফল o পুে র বৃk, মেধয্ পথ। বৃkসকল সমীরেণ ঈষৎ েহিলেতেছ dিলেতেছ, েযন আনnভের মsক 
aবনত কিরয়া তাঁহােক aভয্থর্না কিরেতেছ। 
 
        ঠাকুর পরমহংসেদব হািসেত হািসেত আসন gহণ কিরেলন। eখন সব চkু eককােল তাঁহার আনnমূিতর্র 
uপর পিতত হiল। েযমন, যতkণ নাটয্শালার aিভনয় আরm না হয়, ততkণ দশর্কবৃেnর মেধয্ েকহ হািসেতেছ, 
েকহ িবষয়কেমর্র কথা কিহেতেছ, েকহ eকাকী aথবা বnুসে  পাদচারণ কিরেতেছ, েকহ পান খাiেতেছ, েকহ বা 
তামাক খাiেতেছ; িকnt যাi পিসন uিঠয়া েগল, aমিন সকেল সব কথাবাতর্া বn কিরয়া aননয্মন হiয়া 
eকদৃে  নাটয্র  েদিখেত থােক! aথবা েযমন, নানা পু -পির মণকারী ষট্ পদবৃn পেdর সnান পাiেল aনয্ 
কুসুম তয্াগ কিরয়া পdমধু পান কিরেত ছুিটয়া আেস! 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

মা  েযাঽথবয্িভচােরণ ভিkেযােগন েসবেত ৷ 
স gণাn  সমতীৈতয্তাn  bhভূয়ায় কlেত ৷৷ 

                                                                                   [গীতা -- 14।26] 
 

ভk-সmাষেণ 
 
        সহাসয্বদেন ঠাকুর ীযুk িশবনাথ আিদ ভkগেণর িদেক দৃি  িনেkপ কিরেত লািগেলন। বিলেতেছন,  
“ei েয িশবনাথ! েদখ, েতামরা ভk, েতামােদর েদেখ বড় আনn হয়। গাঁজােখােরর sভাব, আর-eকজন 
গাঁজােখারেক েদখেল ভারী খুিশ হয়। হয়েতা তার সে  েকালাকুিলi কের।” (িশবনাথ o সকেলর হাসয্) 
 

[সংসারী েলােকর sভাব -- নামমাহাtয্ ] 
 
        “যােদর েদিখ ঈ ের মন নাi, তােদর আিম বিল, ‘েতামরা eকটু oiখােন িগেয় বস। aথবা বিল, যাo েবশ 
িবিlং (রাসমিণর কালীবািটর মিnর সকল) েদখ েগ।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “আবার েদেখিছ েয, ভkেদর সে  হাবােত েলাক eেসেছ। তােদর ভারী িবষয়বুিd। ঈ রীয় কথা ভাল 
লােগ না। oরা হয়েতা আমার সে  aেনকkণ ধের ঈ রীয় কথা বলেছ। eিদেক eরা আর বেস থাকেত পাের না, 
ছটফট করেছ। বারবার কােন কােন িফসিফস কের বলেছ, ‘কখন যােব -- কখন যােব।’ তারা হয়েতা বলেল, 
‘দাঁড়াo না েহ, আর-eকটু পের যাব।’ তখন eরা িবরk হেয় বেল, ‘তেব েতামরা কথা কo, আমরা েনৗকায় িগেয় 
বিস।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “সংসারী েলাকেদর যিদ বল েয সব তয্াগ কের ঈ েরর পাদপেd মg হo, তা তারা কখনo নেব না। 
তাi িবষয়ী েলাকেদর টানবার জনয্ েগৗরিনতাi di ভাi িমেল পরামশর্ কের ei বয্বsা কেরিছেলন -- ‘মাgর 
মােছর েঝাল, যুবতী েমেয়র েকাল, েবাল হির েবাল।’ pথম diিটর েলােভ aেনেক হিরেবাল বলেত েযত। 
হিরনাম-সুধার eকিট আsাদ েপেল বুঝেত পারত েয, ‘মাgর মােছর েঝাল’ আর িকছুi নয়, হিরেpেম েয ar 
পেড় তাi; ‘যুবতী েমেয়’ িকনা -- পৃিথবী। ‘যুবতী েমেয়র েকাল’ িকনা -- ধুলায় হিরেpেম গড়াগিড়। 
 
        “িনতাi েকানরকেম হিরনাম কিরেয় িনেতন। ৈচতনয্েদব বেলিছেলন, ঈ েরর নােমর ভারী মাহাtয্। শী  
ফল না হেত পাের, িকnt কখন না কখন eর ফল হেবi হেব। েযমন েকu বািড়র কািনর্েসর uপর বীজ েরেখ 
িগেয়িছল; aেনকিদন পের বািড় ভূিমসাৎ হেয় েগল, তখনo েসi বীজ মািটেত পেড় গাছ হল o তার ফলo হল।”  
 

[মনুষয্pকৃিত o gণtয় -- ভিkর সtt, রজঃ, তমঃ ] 
 
        “েযমন সংসারীেদর মেধয্ সtt, রজঃ, তমঃ িতন gণ আেছ; েতমিন ভিkরo সtt, রজঃ, তমঃ িতন gণ 
আেছ।” 
 
        “সংসারীর সttgণ িকরকম জােনা? বািড়িট eখােন ভাঙা, oখােন ভাঙা -- েমরামত কের না। ঠাকুরদালােন 
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পায়রাgেলা হাগেছ, uঠােন েশoলা পেড়েছ hশঁ নাi। আসবাবgেলা পুরােনা, িফটফাট করবার েচ া নাi। কাপড় 
যা তাi eকখানা হেলi হল। েলাকিট খুব শাn, িশ , দয়ালু, aমািয়ক; কাr েকানo aিন  কের না। 
 
        “সংসারীর রেজাgেণর লkণ আবার আেছ। ঘিড়, ঘিড়র েচন, হােত di-িতনটা আঙিট। বািড়র আসবাব খুব 
িফটফাট। েদoয়ােল কুiেনর ছিব, রাজপুেtর ছিব, েকান বড় মানুেষর ছিব। বািড়িট চুনকাম করা, েযন েকানখােন 
eকটু দাগ নাi। নানারকেমর ভাল েপাষাক। চাকরেদরo েপাশাক। eমিন eমিন সব। 
 
        “সংসারীর তেমাgেণর লkণ -- িনdা, কাম, েkাধ, aহংকার ei সব। 
 
        “আর ভিkর সtt আেছ। েয ভেkর সttgণ আেছ, েস ধয্ান কের aিত েগাপেন। েস হয়েতা মশািরর িভতর 
ধয্ান কের -- সবাi জানেছ, iিন েয় আেছন, বুিঝ রােt ঘুম হয় নাi, তাi uঠেত েদির হেc। eিদেক শরীেরর 
uপর আদর েকবল েপটচলা পযর্n; শাকাn েপেলi হল। খাবার ঘটা নাi। েপাশােকর আড়mর নাi। বািড়র 
আসবােবর জাঁকজমক নাi। আর সttgণী ভk কখনo েতাষােমাদ কের ধন লয় না। 
 
        “ভিkর রজঃ থাকেল েস ভেkর হয়েতা িতলক আেছ, rdােkর মালা আেছ। েসi মালার মেধয্ মেধয্ 
আবার eকিট েসানার দানা। (সকেলর হাসয্) যখন পূজা কের, গরেদর কাপড় পের পূজা কের।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ৈkবয্ং মাs গমঃ পাথর্ ৈনতৎ tযুয্পপদয্েত ৷ 
kুdং hদয়েদৗবর্লয্ং তয্েktািt  পরnপ ৷৷ 

                                                                                           [গীতা -- 2।3] 
 
        ীরামকৃ  -- ভিkর তমঃ যার হয়, তার িব াস jলn। ঈ েরর কােছ েসrপ ভk েজার কের। েযন 
ডাকািত কের ধন েকেড় লoয়া। “মােরা কােটা বাঁেধা!” eirপ ডাকাত-পড়া ভাব। 
 
        ঠাকুর ঊ র্দৃি , তাঁহার েpমরসািভিসk কেn গািহেতেছন:  
 
 গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায় ৷ 
 কালী কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায় ৷৷ 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায় ৷ 
 সnয্া তার সnােন েফের, কভু সিn নািহ পায় ৷৷ 
 দয়া bত দান আিদ, আর িকছু না মেন লয় ৷ 
 মদেনর যাগযj, bhময়ীর রাঙা পায় ৷৷ 
 কালীনােমর eত gণ, েকবা জানেত পাের তায় ৷ 
 েদবািদেদব মহােদব, যাঁর প মেুখ gণ গায় ৷৷ 
 
        ঠাকুর ভােবাnt, েযন aিgমেnt দীিkত হiয়া গািহেতেছন: 
 

[নামমাহাtয্ o পাপ -- িতন pকার আচাযর্ ] 
 
 আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির। 
 আেখের e-দীেন, না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শ রী। 
 
        “িক! আিম তাঁর নাম কেরিছ -- আমার আবার পাপ! আিম তাঁর েছেল। তাঁর ঐ েযর্র aিধকারী! eমন েরাখ 
হoয়া চাi! 
 
        “তেমাgণেক েমাড় িফিরেয় িদেল ঈ রলাভ হয়। তাঁর কােছ েজার কর, িতিন েতা পর নন, িতিন আপনার 
েলাক। আবার েদখ, ei তেমাgণেক পেরর ম েলর জনয্ বয্বহার করা যায়। ৈবদয্ িতনpকার -- utম ৈবদয্, 
মধয্ম ৈবদয্, aধম ৈবদয্। েয ৈবদয্ eেস নাড়ী িটেপ ‘ঔষধ েখo েহ’ ei কথা বেল চেল যায়, েস-aধম ৈবদয্ -- 
েরাগী েখেল িকনা e-খবর েস লয় না। েয ৈবদয্ েরাগীেক ঔষধ েখেত aেনক কের বুঝায় -- েয িম  কথােত বেল, 
‘oেহ ঔষধ না েখেল েকমন কের ভাল হেব! লkীিট খাo, আিম িনেজ ঔষধ েমেড় িদিc খাo’ -- েস মধয্ম 
ৈবদয্। আর েয ৈবদয্, েরাগী েকানo মেত েখেল না েদেখ বুেক হাঁটু িদেয়, েজার কের ঔষধ খাiেয় েদয় -- েস 
utম ৈবদয্। ei ৈবেদয্র তেমাgণ, e-gেণ েরাগীর ম ল হয়, aপকার হয় না। 
 
        “ৈবেদয্র মেতা আচাযর্o িতনpকার। ধেমর্াপেদশ িদেয় িশেষয্েদর আর েকান খবর লয় না -- েস আচাযর্ 
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aধম। িযিন িশষয্েদর ম েলর জনয্ তােদর বরাবর বুঝান, যােত তারা uপেদশgিল ধারণা করেত পাের, aেনক 
aনুনয়-িবনয় কেরন, ভালবাসা েদখান -- িতিন মধয্ম থােকর আচাযর্। আর যখন িশেষয্রা েকানo মেত নেছ না 
েদেখ েকান আচাযর্ েজার পযর্n কেরন, তাঁের বিল utম আচাযর্।”    
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

“যেতা বােচা িনবতর্েn। apাপয্ মনসা সহ।” 
                                                                          [ৈতিtরীয় uপিনষd  -- 2 ।4] 
 

bেhর srপ মুেখ বলা যায় না 
 
        eকজন bাhভk িজjাসা কিরেলন, ঈ র সাকার না িনরাকার? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর iিত করা যায় না। িতিন িনরাকার আবার সাকার। ভেkর জনয্ িতিন সাকার। যারা jানী 
aথর্াৎ জগৎেক যােদর spবৎ মেন হেয়েছ, তােদর পেk িতিন িনরাকার। ভk জােন আিম eকিট িজিনস, জগৎ 
eকিট িজিনস। তাi ভেkর কােছ ঈ র ‘বয্িk’ (Personal God) হেয় েদখা েদন। jানী -- েযমন েবদাnবাদী 
-- েকবল েনিত েনিত িবচার কের। িবচার কের jানীর েবােধ েবাধ হয় েয, “আিম িমথয্া, জগৎo িমথয্া -- 
spবৎ।” jানী bhেক েবােধ েবাধ কের। িতিন েয িক, মুেখ বলেত পাের না। 
 
        “িকরকম জান? েযন সিcদানn-সমুd -- কূল-িকনারা নাi -- ভিkিহেম sােন sােন জল বরফ হেয় যায় -
- বরফ আকাের জমাট বাঁেধ। aথর্াৎ ভেkর কােছ িতিন বয্kভােব, কখন কখন সাকার rপ ধের থােকন। jান-
সূযর্ uঠেল েস বরফ গেল যায়, তখন আর ঈ রেক বয্িk বেল েবাধ হয় না। -- তাঁর rপo দশর্ন হয় না। িক িতিন 
মুেখ বলা যায় না। েক বলেব? িযিন বলেবন, িতিনi নাi। তাঁর ‘আিম’ আর খঁুেজ পান না। 
 
        “িবচার করেত করেত আিম-টািম আর িকছুi থােক না। েপঁয়ােজর pথেম লাল েখাসা তুিম ছাড়ােল, তারপর 
সাদা পুr েখাসা। eirপ বরাবর ছাড়ােত ছাড়ােত িভতের িকছু খঁুেজ পাoয়া যায় না। 
 
        “েযখােন িনেজর আিম খঁুেজ পাoয়া যায় না -- আর খঁুেজi বা েক? -- েসখােন bেhর srপ েবােধ েবাধ 
িকrপ হয়, েক বলেব! 
 
        “eকটা লুেনর পুতুল সমুd মাপেত িগিছল। সমুেd যাi েনেমেছ aমিন গেল িমেশ েগল। তখন খবর েক 
িদেবক? 
 
        “পূণর্ jােনর লkণ -- পূণর্ jান হেল মানুষ চুপ হেয় যায়। তখন ‘আিম’rপ লুেনর পুতুল সিcদানnrপ 
সাগের গেল eক হেয় যায়, আর eকটুo েভদবুিd থােক না। 
 
        “িবচার করা যতkণ না েশষ হয়, েলােক ফড়ফড় কের তকর্ কের। েশষ হেল চুপ হেয় যায়। কলসী পূণর্ 
হেল, কলসীর জল পুকুেরর জল eক হেল আর শb থােক না। যতkণ না কলসী পূণর্ হয় ততkণ শb। 
 
        “আেগকার েলােক বলত, কালাপািনেত জাহাজ েগেল েফের না।” 
 

[‘আিম’ িকnt যায় না ] 
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        “আিম মেল ঘুিচেব জ াল (হাসয্)। হাজার িবচার কর, ‘আিম’ যায় না। েতামার আমার পেk ‘ভk আিম’ 
e-aিভমান ভাল। 
  
        “ভেkর পেk সgণ bh। aথর্াৎ িতিন সgণ -- eকজন বয্িk হেয়, rপ হেয় েদখা েদন। িতিন pাথর্না 

েনন। েতামরা েয pাথর্না কর, তাঁেকi কর। েতামরা েবদাnবাদী নo, jানী নo -- েতামরা ভk। সাকারrপ 
মােনা আর না মােনা eেস যায় না। ঈ র eকজন বয্িk বেল েবাধ থাকেলi হল -- েয বয্িk pাথর্না েনন, সৃি -
িsিত-pলয় কেরন, েয বয্িk aনnশিk। 
 
      “ভিkপেথi তাঁেক সহেজ পাoয়া যায়।” 
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প ম পিরেcদ 
 

ভkয্া tননয্য়া শকয্ aহেমবংিবেধাঽজুর্ন ৷ 
jাতুং d ুং চ তেttন pেব ুং চ পরnপ ৷৷ 

                                                                                        [গীতা -- 11।54] 
 

ঈ রদশর্ন -- সাকার না িনরাকার? 
 
        eকজন bাhভk িজjাসা কিরেলন, মহাশয় ঈ রেক িক েদখা যায়? যিদ েদখা যায়, েদখেত পাi না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, aবশয্ েদখা যায় -- সাকারrপ েদখা যায়, আবার arপo েদখা যায়। তা েতামায় বুঝাব 
েকমন কের? 
 
        bাhভk -- িক uপােয় েদখা েযেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুল হেয় তাঁর জনয্ কাঁদেত পার? 
 
        “েলােক েছেলর জনয্, stীর জনয্, টাকার জনয্, eকঘিট কাঁেদ। িকnt ঈ েরর জনয্ েক কাঁদেছ? যতkণ 
েছেল চুিষ িনেয় ভুেল থােক, মা রাnাবাnা বািড়র কাজ সব কের। েছেলর যখন চুিষ আর ভাল লােগ না -- চুিষ 
েফেল িচৎকার কের কাঁেদ, তখন মা ভােতর হাঁিড় নািমেয় dড়dড় কের eেস েছেলেক েকােল লয়।” 
 
        “bাhভk -- মহাশয়! i েরর srপ িনেয় eত মত েকন? েকu বেল সাকার -- েকu বেল িনরাকার -- 
আবার সাকারবাদীেদর িনকট নানাrেপর কথা নেত পাi। eত গ েগাল েকন? 
 
        “ ীরামকৃ  -- েয ভk েযrপ েদেখ, েস েসirপ মেন কের। বাsিবক েকানo গ েগাল নাi। তাঁেক 
েকানরকেম যিদ eকবার লাভ করেত পারা যায়, তাহেল িতিন সব বুিঝেয় েদন। েস পাড়ােতi েগেল না -- সব 
খবর পােব েকমন কের? 
 
        “eকটা গl েশান: 
 
        “eকজন বােহয্ িগিছল। েস েদখেল েয গােছর uপর eকিট জােনায়ার রেয়েছ। েস eেস আর eকজনেক 
বলেল, ‘েদখ, aমুক গােছ eকিট সুnর লাল রেঙর জােনায়ার েদেখ eলাম।’ েলাকিট utর করেল, ‘আিম যখন 
বােহয্ িগিছলাম আিমo েদেখিছ -- তা েস লাল রঙ হেত যােব েকন? েস েয সবুজ রঙ!’ আর-eকজন বলেল, ‘না 
না -- আিম েদেখিছ, হলেদ!’ eirেপ আরo েকu েকu বলেল, ‘না জরদা, েবgনী, নীল’ iতয্ািদ। েশেষ ঝগড়া। 
তখন তারা গাছতলায় িগেয় েদেখ, eকজন েলাক বেস আেছ। তােক িজjাসা করােত েস বলেল, ‘আিম ei 
গাছতলায় থািক, আিম েস জােনায়ারিটেক েবশ জািন -- েতামরা যা যা বলছ, সব সতয্ -- েস কখন লাল, কখন 
সবুজ, কখন হলেদ, কখন নীল আরo সব কত িক হয়! বhrপী। আবার কখন েদিখ, েকান রঙi নাi। কখন 
সgণ, কখন িনgর্ণ।’ 
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        “aথর্াৎ েয বয্িk সদা-সবর্দা ঈ রিচnা কের েসi জানেত পাের তাঁর srপ িক? েস বয্িki জােন েয, িতিন 
নানাrেপ েদখা েদন, নানাভােব েদখা েদন -- িতিন সgণ, আবার িতিন িনgর্ণ। েয গাছতলায় থােক, েসi জােন 
েয, বhrপীর নানা রঙ -- আবার কখন কখন েকান রঙi থােক না। aনয্ েলাক েকবল তকর্ ঝগড়া কের ক  পায়। 
 
        “কবীর বলত, ‘িনরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।’ 
 
        “ভk েয rপিট ভালবােস, েসirেপ িতিন েদখা েদন -- িতিন েয ভkবৎসল। 
 
        “পুরােণ আেছ, বীরভk হনুমােনর জনয্ িতিন রামrপ ধেরিছেলন।” 
 

[কালীrপ o শয্ামrেপর বয্াখয্া -- ‘aনn’েক জানা যায় না ] 
 
        “েবদাn-িবচােরর কােছ rপ-টুপ uেড় যায়। েস-িবচােরর েশষ িসdাn ei -- bh সতয্, আর নামrপযুk 
জগৎ িমথয্া। যতkণ ‘আিম ভk’ ei aিভমান থােক, ততkণi ঈ েরর rপদশর্ন আর ঈ রেক বয্িk 
(Person) বেল েবাধ সmব হয়। িবচােরর চেk েদখেল, ভেkর ‘আিম’ aিভমান, ভkেক eকটু দূের েরেখেছ। 
 
        “কালীrপ িক শয্ামrপ েচৗd েপায়া েকন? দূের বেল। দূের বেল সূযর্ েছাট েদখায়। কােছ যাo তখন eত 
বৃহৎ েদখােব েয, ধারণা করেত পারেব না। আবার কালীrপ িক শয্ামrপ শয্ামবণর্ েকন? েসo দূর বেল। েযমন 
দীিঘর জল দূের েথেক সবুজ, নীল বা কােলাবণর্ েদখায়, কােছ িগেয় হােত কের জল তুেল েদখ, েকান রঙi নাi। 
আকাশ দূের েদখেল নীলবণর্, কােছ েদখ, েকান রঙ নাi। 
 
        “তাi বলিছ, েবদাn-দশর্েনর িবচাের bh িনgর্ণ। তাঁর িক srপ, তা মুেখ বলা যায় না। িকnt যতkণ তুিম 
িনেজ সতয্, ততkণ জগৎo সতয্। ঈ েরর নানাrপo সতয্, ঈ রেক বয্িkেবাধo সতয্। 
 
        “ভিkপথ েতামােদর পথ। e খুব ভাল -- e সহজ পথ। aনn ঈ রেক িক জানা যায়? আর তাঁেক 
জানবারi বা িক দরকার? ei dলর্ভ মানুষ জনম েপেয় আমার দরকার তাঁর পাদপেd েযন ভিk হয়। 
 
        “যিদ আমার eকঘিট জেল তৃ া যায়, পুকুের কত জল আেছ, e মাপবার আমার িক দরকার? আিম আধ 
েবাতল মেদ মাতাল হেয় যাi -- িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ, e িহসােব আমার িক দরকার? aনnেক 
জানার দরকারi বা িক?”  
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ষ  পিরেcদ 
 

যstাtরিতেরব সয্াদাtতৃp  মানবঃ ৷ 
আtেনয্ব চ সnt sসয্ কাযর্ং ন িবদয্েত ৷৷ 

                                                                                          [গীতা -- 3।17] 
 

ঈ রলােভর লkণ -- সpভূিম o bhjান 
 
        ীরামকৃ  -- েবেদ bhjানীর নানারকম aবsা বণর্না আেছ। jানপথ -- বড় কিঠন পথ। িবষয়বুিdর -- 
কািমনী-কা েন আসিkর েলশমাt থাকেল jান হয় না। e-পথ কিলযুেগর পেk নয়। 
 
        “ei সmেn েবেদ সpভুিমর (Seven Planes) কথা আেছ। ei সাতভূিম মেনর sান। যখন সংসাের মন 
থােক, তখন িল , gহয্, নািভ মেনর বাসsান। মেনর তখন ঊ র্দৃি  থােক না -- েকবল কািমনী-কা েন মন 
থােক। মেনর চতুথর্ভূিম -- hদয়। তখন pথম ৈচতনয্ হেয়েছ। আর চািরিদেক েজয্ািতঃ দশর্ন হয়। তখন েস বয্িk 
ঐ িরক েজয্ািতঃ েদেখ aবাk  হেয় বেক, ‘eিক’! ‘eিক!’ তখন আর িনেচর িদেক (সংসােরর িদেক) মন যায় না। 
 
        “মেনর প ভূিম -- কn। মন যার কেn uেঠেছ, তার aিবদয্া ajান সব িগেয়, ঈ রীয় কথা বi aনয্ েকান 
কথা নেত বা বলেত ভাল লােগ না। যিদ েকu aনয্ কথা বেল, েসখান েথেক uেঠ যায়। 
 
        “মেনর ষ ভূিম -- কপাল। মন েসখােন েগেল aহিনর্শ ঈ রীয় rপ দশর্ন হয়। তখনo eকটু ‘আিম’ থােক। 
েস বয্িk েসi িনrপম rপদশর্ন কের, unt হেয় েসi rপেক sশর্ আর আিল ন করেত যায়, িকnt পাের না। 
েযমন লnেনর িভতর আেলা আেছ, মেন হয়, ei আেলা ছঁুলাম ছঁুলাম; িকnt কাচ বয্বধান আেছ বেল ছঁুেত পারা 
যায় না। 
 
        “িশেরােদশ -- সpভূিম -- েসখােন মন েগেল সমািধ হয় o bhjানীর bেhর pতয্k দশর্ন হয়। িকnt েস-
aবsায় শরীর aিধক িদন থােক না। সবর্দা েবhঁশ, িকছু েখেত পাের না, মুেখ dধ িদেল গিড়েয় যায়। ei ভূিমেত 
eকুশ িদেন মৃতুয্। ei bhjানীর aবsা। েতামােদর ভিkপথ। ভিkপথ খুব ভাল আর সহজ।” 
 

[সমািধ হেল কমর্তয্াগ -- পূবর্কথা -- ঠাকুেরর তপর্ণািদ কমর্তয্াগ ] 
 
        “আমায় eকজন বেলিছল, ‘মহাশয়! আমােক সমািধটা িশিখেয় িদেত পােরন?’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “সমািধ হেল সব কমর্ তয্াগ হেয় যায়। পূজা-জপািদ কমর্, িবষয়কমর্ সব তয্াগ হয়। pথেম কেমর্র বড় ৈহ-ৈচ 
থােক। যত ঈ েরর িদেক egেব ততi কেমর্র আড়mর কেম। eমন িক তাঁর নামgণগান পযর্n বn হেয় যায়। 
(িশবনােথর pিত) যতkণ তুিম সভায় আসিন েতামার নাম, gণকথা aেনক হেয়েছ। যাi তুিম eেস পেড়ছ, aমিন 
েস-সব কথা বn হেয় েগল। তখন েতামার দশর্েনেতi আনn। তখন েলােক বেল, ‘ei েয িশবনাথ বাবু 
eেসেছন।’ েতামার িবষেয় aনয্ সব কথা বn হেয় যায়। 
 
        “আমার ei aবsার পর গ াজেল তপর্ণ করেত িগেয় েদিখ েয, হােতর আঙুেলর িভতর িদেয় জল গেল 
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পেড় যােc। তখন হলধারীেক কাঁদেত কাঁদেত িজjাসা করলাম, দাদা, eিক হল! হলধারী বলেল eেক গিলতহs 
বেল। ঈ রদশর্েনর পর তপর্ণািদ কমর্ থােক না। 
 
        “সংকীতর্েন pথেম বেল ‘িনতাi আমার মাতা হািত!’ ‘িনতাi আমার মাতা হািত!’ ভাব গাঢ় হেল ধু বেল  
‘হািত! হািত!’ তারপর েকবল ‘হািত’ ei কথািট মুেখ থােক। েশেষ ‘হা’ বলেত বলেত ভাবসমািধ হয়। তখন েস 
বয্িk, eতkণ কীতর্ন করিছল, চুপ হেয় যায়। 
 
        “েযমন bাhণেভাজেন -- pথেম খুব ৈহ-ৈচ। যখন সকেল পাতা সmুেখ কের বসেল, তখন aেনক ৈহ-ৈচ 
কেম েগল, েকবল ‘লুিচ আন’ ‘লুিচ আন’ শb হেত থােক। তারপর যখন লুিচ তরকাির েখেত আরm কের, তখন 
বার আনা শb কেম েগেছ। যখন দi eল তখন সুপসুপ (সকেলর হাসয্) -- শb নাi বলেলo হয়। খাবার পর 
িনdা। তখন সব চুপ। 
 
        “তাi বলিছ, pথম pথম কেমর্র খুব ৈহ-ৈচ থােক। ঈ েরর পেথ যত egেব ততi কমর্ কমেব। েশেষ 
কমর্তয্াগ আর সমািধ। 
 
        “গৃহেsর বu anঃসttা হেল শা ড়ী কমর্ কিমেয় েদয়, দশমােস কমর্ pায় করেত হয় না। েছেল হেল 
eেকবাের কমর্তয্াগ। মা েছেলিট িনেয় েকবল নাড়াচাড়া কের। ঘরকnার কাজ শা ড়ী, ননদ, জা -- eরা সব 
কের।” 
 

[aবতারািদর শরীর সমািধর পর -- েলাকিশkার জনয্ ] 
 
        “সমািধs হবার পর pায় শরীর থােক না। কাr কাr েলাকিশkার জনয্ শরীর থােক -- েযমন নারদািদর। 
আর ৈচতনয্েদেবর মেতা aবতারেদর। কূপ েখাঁড়া হেয় েগেল, েকহ েকহ ঝুিড়-েকাদাল িবদায় কের েদয়। েকu 
েকu েরেখ েদয় -- ভােব, যিদ পাড়ার কাrর দরকার হয়। erপ মহাপুrষ জীেবর dঃেখ কাতর। eরা sাথর্পর নয় 
েয, আপনােদর jান হেলi হল। sাথর্পর েলােকর কথা েতা জােনা। eখােন েমাt  বলেল মুt েব না, পােছ েতামার 
uপকার হয়। (সকেলর হাসয্) eক পয়সার সেnশ েদাকান েথেক আনেত িদেল চুেষ চুেষ eেন েদয়। (সকেলর 
হাসয্) 
 
        “িকnt শিkিবেশষ। সামানয্ আধার েলাকিশkা িদেত ভয় কের। হাবােত কাঠ িনেজ eকরকম কের েভেস 
যায়, িকnt eকটা পািখ eেস বসেল ডুেব যায়। িকnt নারদািদ বাহাdরী  কাঠ। e-কাঠ িনেজo েভেস যায়, আবার 
uপের কত মানুষ, গr, হািত পযর্n িনেয় েযেত পাের।”  
 



1882, 28েশ aেkাবর 

www.ramakrishnavivekananda.info 

সpম পিরেcদ 
 

aদৃ পূবর্ং hিষেতাঽিs দৃ ব্া, ভেয়ন চ pবয্িথতং মেনা েম ৷ 
তেদব েম দশর্য় েদব rপং, pসীদ েদেবশ জগিnবাস ৷৷ 

                                                                                          [গীতা -- 11।45] 
 

bাhসমােজর pাথর্নাপdিত o ঈ েরর ঐ যর্-বণর্না 
 

[পূবর্কথা -- দিkেণ ের রাধাকােnর ঘের গয়না চুির -- 1869 ] 
 
        ীরামকৃ  (িশবনােথর pিত) -- হয্াঁগা, েতামরা ঈ েরর ঈ যর্ aত বণর্না কর েকন? aিম েকশব েসনেক 
oi কথা বেলিছলাম। eকিদন তারা সব oখােন (কালীবািড়েত) িগিছল। আিম বললুম, েতামরা িকরকম েলকচার 
দাo, আিম নব। তা গ ার ঘােটর চাঁদিনেত সভা হল, আর েকশব বলেত লাগল। েবশ বলেল, আমার ভাব হেয় 
িগিছল। পের েকশবেক আিম বললুম, তুিম egেলা eত বল েকন? -- “েহ i র, তুিম িক সুnর ফুল কিরয়াছ, 
তুিম আকাশ কিরয়াছ, তুিম সমুd কিরয়াছ -- ei সব?” যারা িনেজ ঐ যর্ ভালবােস তারা ঈ েরর ঐ যর্ বণর্না 
করেত ভালবােস। যখন রাধাকােnর গয়না চুির েগল, েসেজাবাবু (রাসমিণর জামাi) রাধাকােnর মিnের িগেয় 
ঠাকুরেক বলেত লাগল, “িছ ঠাকুর! তুিম েতামার গয়না রkা করেত পারেল না!” আিম েসেজাবাবুেক বললাম, 
“o েতামার িক বুিd! sয়ং লkী যাঁর দাসী, পদেসবা কেরন, তাঁর িক ঐ েযর্র aভাব! e গয়না েতামার পেki 
ভারী eকটা িজিনস, িকnt ঈ েরর পেk কতকgেলা মািটর ডয্ালা! িছ! aমন হীনবুিdর কথা বলেত নাi; িক ঐ যর্ 
তুিম তাঁেক িদেত পার?” তাi বিল, যাঁেক িনেয় আনn হয়, তাঁেকi েলােক চায়; তার বািড় েকাথায়, ক’খানা বািড়, 
ক’টা বাগান, কত ধন-জন, দাস-দাসী e খবের কাজ িক? নেরndেক যখন েদিখ, তখন আিম সব ভুেল যাi। তার 
েকাথা বািড়, তার বাবা িক কের, তার ক’িট ভাi e-সব কথা eকিদন ভুেলo িজjাসা কির নাi। ঈ েরর 
মাধুযর্রেস ডুেব যাo! তাঁর aনn সৃি , aনn ঐ যর্! aত খবের আমােদর কাজ িক। 
 
        আবার েসi গnবর্িনিnতকে  েসi মধুিরমাপূণর্ গান: 
 
 “ডুb  ডুb  ডুb  rপসাগের আমার মন ৷ 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন ৷৷ 
 খঁুj  খঁুj  খঁুj  খুঁজেল পািব hদয়মােঝ বৃnাবন ৷ 
 দীp  দীp  দীp  jােনর বািত, jলেব hেদ aনুkণ ৷৷ 
 ডয্াং ডয্াং ডয্াং ডাঙায় িডেঙ, চালায় আবার েস েকাn  জন ৷ 
 কুবীর বেল েশাn  েশাn  েশাn  ভাব grর ীচরণ ৷৷ 
 
        “তেব দশর্েনর পর ভেkর সাধ হয় তাঁর লীলা িক, েদিখ। রামচnd রাবণবেধর পর রাkসপুরী pেবশ 
করেলন; বুড়ী িনকষা েদৗেড় পালােত লাগল। লkণ বলেলন, ‘রাম! eিক বলুন েদিখ, ei িনকষা eত বুড়ী, কত 
পুtেশাক েপেয়েছ, তার eত pােণর ভয়, পালােc!’ রামচnd িনকষােক aভয় দান কের সmুেখ আিনেয় িজjাসা 
করােত িনকষা বলেল, ‘রাম, eতিদন েবঁেচ আিছ বেল েতামার eত লীলা েদখলাম, তাi আরo বাঁচবার সাধ 
আেছ। েতামার আেরা কত লীলা েদখব।’ (সকেলর হাসয্) 
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        (িশবনােথর pিত) -- “েতামােক েদখেত icা কের। dাtােদর না েদখেল িক িনেয় থাকব? dাtােদর 
পূবর্জেnর বnু বেল েবাধ হয়।” 
 
        eকজন bাhভk িজjাসা করেলন, মহাশয়! আপিন জnাnর মােনন? 
 

[জnাnর -- “বhিন েম বয্তীতািন জnািন তব চাজুর্ন” ] 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ, আিম েনিছ জnাnর আেছ। ঈ েরর কাযর্ আমরা kুdবুিdেত িক বুঝব? aেনেক বেল 
েগেছ, তাi aিব াস করেত পাির না। ভী েদব েদহতয্াগ করেবন, শরশযয্ায় েয় আেছন, পা েবরা ীকৃে র 
সে  সব দাঁিড়েয়। তাঁরা েদখেলন েয, ভী েদেবর চkু িদেয় জল পড়েছ। aজুর্ন ীকৃ েক বলেলন, ‘ভাi, িক 
a যর্! িপতামহ, িযিন sয়ং ভী েদব, সতয্বাদী, িজেতিndয়, jানী, a বসুর eক বসু, িতিনo েদহতয্ােগর সময় 
মায়ােত কাঁদেছন।’ ীকৃ  ভী েদবেক e-কথা বলােত িতিন বলেলন, ‘কৃ , তুিম েবশ জােনা, আিম েসজনয্ 
কাঁদিছ না! যখন ভাবিছ েয, েয পা বেদর sয়ং ভগবান িনেজ সারিথ, তােদরo dঃখ-িবপেদর েশষ নাi, তখন ei 
মেন কের কাঁদিছ েয, ভগবােনর কাযর্ িকছুi বুঝেত পারলাম না।’ 
 

[কীতর্নানেn -- ভkসে  ] 
 
        সমাজগৃেহ eiবার সnয্াকালীন uপাসনা হiল। রািt pায় সােড় আটটা। সnয্ার চার-পাঁচ দে র পর রাtী 
েজয্াৎsাময়ী হiল। uদয্ােনর বৃkরািজ লতাপlব শরcেndর িবমলিকরেণ েযন ভািসেত লািগল। eিদেক 
সমাজগৃেহ সংকীতর্ন আরm হiয়ােছ। ভগবান ীরামকৃ  হিরেpেম মােতায়ারা হiয়া নািচেতেছন, bাhভেkরা 
েখাল-করতাল লiয়া তাঁহােক েবিড়য়া েবিড়য়া নািচেতেছন। সকেলi ভােব মt, েযন ীভগবােনর সাkাৎকার লাভ 
কিরয়ােছন! হিরনােমর েরাল utেরাtর uিঠেতেছ। চািরিদেক gামবাসীরা হিরনাম িনেতেছন, আর মেন মেন 
uদয্ানsামী ভk েবণীমাধবেক কতi ধনয্বাদ িদেতেছন। 
 
        কীতর্নােn ীরামকৃ  ভূিম  হiয়া জগnাতােক pণাম কিরেতেছন। pণাম কিরেত কিরেত বিলেতেছন, 
“ভাগবত-ভk-ভগবান, jানীর চরেণ pণাম, ভেkর চরেণ pণাম, সাকারবাদী ভেkর চরেণ, িনরাকারবাদী 
ভেkর চরেণ pণাম; আেগকার bhjানীেদর চরেণ, bাhসমােজর iদানীং bhjানীেদর চরেণ pণাম।” 
 
        েবণীমাধব নানািবধ uপােয়র খাদয্ আেয়াজন কিরয়ািছেলন o সমেবত সকল ভkেক পিরেতাষ কিরয়া 
খাoয়াiেলন। ীরামকৃ o ভkসে  বিসয়া আনn কিরেত কিরেত pসাদ gহণ কিরেলন। 
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সাকর্াস র ালেয় -- গৃহেsর o aনয্ানয্ কমর্ীেদর কিঠন সমসয্া o ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 
        ীরামকৃ  শয্ামপুকুর িবদয্াসাগর s ুেলর dাের গািড় কিরয়া আিসয়া uপিsত। েবলা িতনটা হiেব। গািড়েত 
মাsারেক তুিলয়া লiেলন। রাখাল o আরo d-eকিট ভk গািড়েত আেছন। আজ বুধবার 15i নেভmর 1882 

ী াb, কািতর্ক kা প মী। গািড় kেম িচৎপুর রাsা িদয়া গেড়র মােঠর িদেক যাiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  আনnময় -- মাতােলর নয্ায় -- গািড়র eকবার eধার eকবার oধার মুখ বাড়াiয়া বালেকর 
নয্ায় েদিখেতেছন। মাsারেক বিলেতেছন, েদখ, সব েলাক েদখিছ িনmদৃি । েপেটর জনয্ সব যােc, ঈ েরর িদেক 
দৃি  নাi! 
 
        ীরামকৃ  আজ গেড়র মােঠ uiলসেনর সাকর্াস েদিখেত যাiেতেছন। মােঠ েপৗঁিছয়া িটিকট েকনা হiল। 
আট আনার aথর্াৎ েশষে ণীর িটিকট। ভেkরা ঠাকুরেক লiয়া ucsােন uিঠয়া eক েবি র uপের বিসেলন। 
ঠাকুর আনেn বিলেতেছন, “বাঃ, eখান েথেক েবশ েদখা যায়।” 
 
        র sেল নানাrপ েখলা aেনকkণ ধিরয়া েদখা হiল। েগালাকার রাsায় েঘাড়া েদৗিড়েতেছ। েঘাড়ার পৃে  
eকপােয় িবিব দাঁড়াiয়া। আবার মােঝ মােঝ সামেন বড় বড় েলাহার িরং (চk)। িরং-eর কােছ আিসয়া েঘাড়া 
যখন িরং-eর িনেচ েদৗিড়েতেছ, িবিব েঘাড়ার পৃ  হiেত লm িদয়া িরং-eর মধয্ িদয়া পুনরায় েঘাড়ার পৃে  
আবার eকপােয় দাঁড়াiয়া! েঘাড়া পুনঃ পুনঃ বনবন কিরয়া oi েগালাকার পেথ েদৗড়াiেত লািগল, িবিবo আবার 
oirপ পৃে  দাঁড়াiয়া! 
 
        সাকর্াস সমাp হiল। ঠাকুর ভkসে  নািময়া আিসয়া ময়দােন গািড়র কােছ আিসেলন। শীত পিড়য়ােছ। 
গােয় সবুজ বনাত িদয়া মােঠ দাঁড়াiয়া কথা কিহেতেছন, কােছ ভেkরা দাঁড়াiয়া আেছন। eকজন ভেkর হােত 
েবটুয়ািট (মশলার েছাট থেলিট) রিহয়ােছ। তাহােত মশলা িবেশষতঃ কাবাব িচিন আেছ। 
 

[আেগ সাধন, তারপর সংসার; aভয্াসেযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  মাsারেক বিলেতেছন, “েদখেল, িবিব েকমন eকপােয় েঘাড়ার uপর দাঁিড়েয় আেছ, আর বনবন 
কের েদৗড়ুেc! কত কিঠন, aেনকিদন ধের aভয্াস কেরেছ, তেব েতা হেয়েছ! eকটু aসাবধান হেলi হাত-পা 
েভেঙ যােব, আবার মৃতুয্o হেত পাের। সংসার করা oirপ কিঠন। aেনক সাধন-ভজন করেল ঈ েরর কৃপায় 
েকu েকu েপেরেছ। aিধকাংশ েলাক পাের না। সংসার করেত িগেয় আরo বd হেয় যায়, আরo ডুেব যায়, 
মৃতুয্যntণা হয়! েকu েকu, েযমন জনকািদ aেনক তপসয্ার বেল সংসার কেরিছেলন। তাi সাধন-ভজন খুব 
দরকার, তা না হেল সংসাের িঠক থাকা যায় না।” 
 

[বলরাম-মিnের ীরামকৃ  ] 
 
        ীরামকৃ  গািড়েত uিঠেলন। গািড় বাগবাজাের বসুপাড়ায় বলরােমর বাটীর dাের uপিsত হiল, ঠাকুর 
ভkসে  েদাতলার ৈবঠকখানায় িগয়া বিসেলন। সnয্ার বািত jালা হiয়ােছ। ঠাকুর সাকর্ােসর গl কিরেতেছন। 
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aেনকgিল ভk সমেবত হiয়ােছন, তাঁহােদর সিহত ঈ রীয় aেনক কথা হiেতেছ। মুেখ aনয্ কথা িকছুi নাi, 
েকবল ঈ রীয় কথা। 
 

[Sri Ramakrishna, the Caste-system and the problem of the Untouchables solved] 
 
        জািতেভদ সmেn কথা পিড়ল। ঠাকুর বিলেলন, “eক uপােয় জািতেভদ uেঠ েযেত পাের। েস uপায় -- 
ভিk। ভেkর জািত নাi। ভিk হেলi েদহ, মন, আtা -- সব d হয়। েগৗর, িনতাi হিরনাম িদেত লাগেলন, 
আর আচ ােল েকাল িদেলন। ভিk থাকেল চ াল, চ াল নয়। asৃশয্ জািত ভিk থাকেল d, পিবt হয়।” 
 

[সংসারী বdজীব ] 
 
        ীরামকৃ  সংসারী বdজীেবর কথা বিলেতেছন। তারা েযন gিটেপাকা, মেন করেল েকেট েবিরেয় আসেত 
পাের; িকnt aেনক যt কের gিট ৈতয়ার কেরেছ, েছেড় আসেত পাের না; তােতi মৃতুয্ হয়। আবার েযন ঘুিনর 
মেধয্ মাছ; েয-পেথ ঢুেকেছ, েসi পথ িদেয় েবিরয়া আসেত পাের, িকnt জেলর িম  শb আর aনয্ aনয্ মােছর 
সে  kীড়া, তাi ভুেল থােক, েবিরেয় আসবার েচ া কের না। েছেলেমেয়র আধ-আধ কথাবাতর্া েযন 
জলকেlােলর মধুর শb। মাছ aথর্াৎ জীব, পিরবারবগর্। তেব d-eকটা েদৗেড় পালায়, তােদর বেল মুkজীব। 
 
        ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
 eমিন মহামায়ার মায়া েরেখছ িক কুহক কের। 
 bhা িব ু aৈচতনয্ জীেব িক জািনেত পাের ৷৷ 
 িবল কের ঘুিন পােত মীন pেবশ কের তােত। 
 গতায়ােতর পথ আেছ তবু মীন পালােত নাের ৷৷ 
 
        ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “জীব েযন ডাল, জাঁতার িভতর পেড়েছ; িপেষ যােব। তেব েয কিট ডাল খঁুিট 
ধের থােক, তারা িপেষ যায় না। তাi খুঁিট aথর্াৎ ঈ েরর শরণাগত হেত হয়। তাঁেক ডাক, তাঁর নাম কর তেব 
মুিk। তা না হেল কালrপ জাঁতায় িপেষ যােব।” 
 
        ঠাকুর আবার গান গািহেতেছন: 
 
 পিড়েয় ভবসাগের ডুেব মা তনুর তরী। 
 মায়া-ঝড় েমাহ-তুফান kেম বােড় েগা শ রী ৷৷ 
 eেক মন-মািঝ আনািড়, তােহ ছজন েগাঁয়াড় দাঁিড়; 
 কুবাতােস িদেয় পািড়, হাবুডুবু েখেয় মির। 
 েভেঙ েগল ভিkর হাল; িছঁেড় পড়ল dার পাল, 
 তরী হল বানচাল, uপায় িক কির; -- 
 uপায় না েদিখ আর, aিক ন েভেব সার; 
 তরে  িদেয় সাঁতার, ীdগর্ানােমর েভলা ধির ৷৷ 
 

[Duty to wife and children] 
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        িব াসবাবু aেনকkণ বিসয়ািছেলন, eখন uিঠয়া েগেলন। তাঁহার aেনক টাকা িছল, িকnt চিরt মিলন 
হoয়ােত সমs uিড়য়া িগয়ােছ। eখন পিরবার, কনয্া pভৃিত কাহােকo েদেখন না। বলরাম তাঁহার কথা পাড়ােত 
ঠাকুর বিলেলন, “oটা লkীছাড়া দািরিdর। গৃহেsর কতর্বয্ আেছ, ঋণ আেছ, েদব-ঋণ, িপতৃ-ঋণ, ঋিষ-ঋণ 
আবার পিরবারেদর সmেn ঋণ আেছ। সতী stী হেল তােক pিতপালন; সnানিদগেক pিতপালন যতিদন না লােয়ক 
হয়। 
 
        “সাধুi েকবল স য় করেব না। ‘পি  আuর দরেবশ’ স য় কের না। িকnt পািখর ছানা হেল স য় কের। 
ছানার জেনয্ মুেখ কের খাবার িনেয় যায়।” 
 
        বলরাম -- eখন িব ােসর সাধুস  করবার icা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- সাধুর কম লু চারধােম ঘুের আেস, িকnt েযমন েতেতা, েতমিন েতেতা থােক। 
মলেয়র হাoয়া েয গােছ লােগ, েস-সব চnন হেয় যায়! িকnt িশমুল, a t, আমড়া eরা চnন হয় না। েকu েকu 
সাধুস  কের, গাঁজা খাবার জনয্। (হাসয্) সাধুরা গাঁজা খায় িকনা, তাi তােদর কােছ eেস বেস গাঁজা েসেজ েদয় 
আর pসাদ পায়। (সকেলর হাসয্) 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ষড়ভুজদশর্ন o ীরাজেমাহেনর বািড়েত ভাগমন -- নেরnd 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  গেড়র মােঠ েযিদন সাকর্াস দশর্ন কিরেলন তাহার পরিদেনi আবার কিলকাতায় ভাগমন 
কিরয়ােছন; বৃহsিতবার 16i নেভmর 1882 ী াb, কািতর্ক kা ষ ী, (1লা agহায়ণ)। আিসয়াi pথেম 
গরাণহাটায়1 ষড়ভুজ মহাpভু দশর্ন কিরেলন। ৈব ব সাধুেদর আখড়া; মহn ীিগিরধারী দাস। ষড়ভজু মহাpভুর 
েসবা aেনকিদন হiেত চিলেতেছ। ঠাকুর ৈবকােল দশর্ন কিরেলন। 
 
        সnয্ার িকয়ৎকাল পের ঠাকুর িসমুিলয়া িনবাসী ীযুk রাজেমাহেনর বািড়েত গািড় কিরয়া আিসয়া 
uপিsত। ঠাকুর িনয়ােছন েয, eখােন নেরnd pভৃিত েছাকরারা িমিলয়া bাhসমােজর uপাসনা কেরন। তাi 
েদিখেত আিসয়ােছন। মাsার o আরo d-eকজন ভk সে  আেছন। ীযুk রাজেমাহন পুরাতন bাhভk। 
 

[bাhভk o সবর্তয্াগ বা সnয্াস ] 
 
        ঠাকুর নেরndেক েদিখয়া আনিnত হiেলন। আর বিলেলন, “েতামােদর uপাসনা েদখব!” নেরnd গান 
গািহেত লািগেলন। ীযুk িpয় pভৃিত েছাকরারা েকহ েকহ uপিsত িছেলন। 
 
        eiবার uপাসনা হiেতেছ। েছাকরােদর মেধয্ eকজন uপাসনা কিরেতেছন। িতিন pাথর্না কিরেতেছন, 
ঠাকুর েযন সব েছেড় েতামােত মg হi! ঠাকুর ীরামকৃ েক েদিখয়া েবাধ হয় তাঁহার udীপন হiয়ােছ। তাi 
সবর্তয্ােগর কথা বিলেতেছন। মাsার ঠাকুেরর খুব কােছ বিসয়ািছেলন, িতিনi েকবল িনেত পাiেলন, ঠাকুর aিত 
মৃdsের বিলেতেছন, “তা আর হেয়েছ!” 
 
        ীযুk রাজেমাহন ঠাকুরেক জল খাoয়াiবার জনয্ বািড়র িভতের লiয়া যাiেতেছন। 
 

                                                 
1 বতর্মান িনমতলা sীট। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীযুk মেনােমাহন o ীযুk সুেরেndর বাটীেত ীরামকৃ  
 
       পেরর রিববাের (19েশ মেভmর 1882 ী াb) ৺জগdাtীপূজা, সুেরnd িনমntণ কিরয়ােছন। িতিন ঘর বািহর 
কিরেতেছন -- কখন ঠাকুর আেসন। মাsারেক েদিখয়া িতিন বিলেতেছন, “তুিম eেসছ, আর িতিন েকাথায়?” 
eমন সকয় ঠাকুেরর গািড় আিসয়া uপিsত। কােছ ীযুk মেনােমাহেনর বািড়, ঠাকুর pথেম েসখােন নািমেলন, 
েসখােন eকটু িব াম কিরয়া সুেরেndর বািড়েত আিসেবন। 
 
        মেনােমাহেনর ৈবঠকখানায় ঠাকুর বিলেতিছেলন, “েয aিক ন, েয দীন, তার ভিk ঈ েরর িpয় িজিনস। 
েখাল মাখােনা জাব েযমন গrর িpয়! dেযর্াধন aত টাকা aত ঐ যর্ েদখােত লাগল; িকnt তার বাটীেত ঠাকুর 
েগেলন না। িতিন িবdেরর বাটী েগেলন। িতিন ভkবৎসল, বৎেসর পােছ েযমন গাভী ধায় েসirপ িতিন ভেkর 
পােছ পােছ যান।” 
 
        ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
 েয ভাব লািগ পরম েযাগী, েযাগ কের যুগ-যুগাnের। 
 হেল ভােবর uদয় লয় েস েযমন েলাহােক চুmক ধের। 
 
        “ৈচতনয্েদেবর কৃ নােম ar পড়ত। ঈ রi বst, আর সব aবst। মানুষ মেন করেল ঈ রলাভ করেত 
পাের। িকnt কািমনী-কা ন েভাগ করেতo মt। মাথায় মািণক রেয়েছ তবু সাপ বয্াঙ েখেয় মের! 
 
        “ভিki সার। ঈ রেক িবচার কের েক জানেত পারেব। আমার দরকার ভিk। তাঁর aনn ঐ যর্ aত 
জানবার িক দরকার? eক েবাতল মেদ যিত মাতাল হi িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ, েস খবের আমার িক 
দরকার? eকঘিট জেল আমার তৃ ার শািn হেত পাের; পৃিথবীেত কত জল আেছ, েস খবের আমার pেয়াজন 
নাi।” 
 

[সুেরেndর দাদা o সদরoয়ালার পদ -- জািতেভদ --  
caste system and problem of the Untouchables solved -- Theosophy] 

 
        ীরামকৃ  eiবার সুেরেndর বািড়েত আিসয়ােছন। আিসয়া েদাতলার ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। সুেরেndর 
েমােজাভাi সদরoয়ালা, িতিনo uপিsত িছেলন। aেনক ভk ঘের সমেবত হiয়ােছন। ঠাকুর সুেরেndর দাদােক 
বিলেতেছন, “আপিন জজ, তা েবশ; eিট জানেবন সবi ঈ েরর শিk। বড় পদ িতিনi িদেয়েছন, তাi হেয়েছ। 
েলােক মেন কের আমরা বড়েলাক; ছােদর জল িসংেহর মুখoয়ালা নল িদেয় পেড়, মেন হয় িসংহটা মুখ িদেয় জল 
বার কেc। িকnt েদখ েকাথাকার জল। েকাথা আকােশ েমঘ হয়, েসi জল ছােদ পেড়েছ, তারপর গিড়েয় নেল 
যাc; তারপর িসংেহর মুখ িদেয় েবrেc।” 
 
        সুেরেndর াতা -- মহাশয়, bাhসমােজ বেল stী-sাধীনতা; জািতেভদ uিঠেয় দাo; e-সব আপনার িক 
েবাধ হয়? 
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        ীরামকৃ  -- ঈ েরর uপর নূতন aনুরাগ হেল oiরকম হয়। ঝড় eেল ধুেলা oেড়, েকাn টা আমড়া, আর 
েকাn টা েতঁতুলগাছ, েকাn টা আমগাছ েবাঝা যায় না। ঝড় েথেম েগেল, তখন েবাঝা যায়। নবানুরােগর ঝড় েথেক 
েগেল kেম েবাঝা যায় েয, ঈ রi ে য়ঃ িনতয্পদাথর্ আর সব aিনতয্। সাধুস  তপসয্া না করেল e-সব ধারণা 
হয় না! পােখায়ােজর েবাল মুেখ বলেল িক হেব; হােত আনা বড় কিঠন। ধু েলকচার িদেল িক হেব; তপসয্া চাi, 
তেব ধারণা হেব। 
 
        “জািতেভদ? েকবল eক uপায় জািতেভদ uিঠেত পাের। েসিট ভিk। ভেkর জািত নাi। asৃশয্ জাত d 
হয় -- চ াল ভk হেল আর চ াল থােক না! ৈচতনয্েদব আচ ােল েকাল িদেয়িছেলন। 
 
        “bhjানীরা হিরনাম কের, খুব ভাল। বয্াকুল হেয় ডাকেল তাঁর কৃপা হেব, ঈ রলাভ হেব। 
 
        “সব পথ িদেয়i তাঁেক পাoয়া যায়। eক ঈ রেক নানা নােম ডােক। েযমন eকঘােটর জল িহnুরা খায়; 
বেল জল; আর-eকঘােট ী ানরা খায়, বেল oয়াটার; আর-eকঘােট মুসলমােনরা খায়, বেল পািন।” 
 
        সুেরেndর াতা -- মহাশয়, িথoজিফ িকrপ েবাধ হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- েনিছ নািক oেত aেলৗিকক শিk (Miracles) হয়। েদব েমাড়েলর বািড়েত েদেখিছলাম 
eকজন িপশাচিসd। িপশাচ কত িক িজিনস eেন িদত। aেলৗিকক শিk িনেয় িক করব? oর dারা িক ঈ রলাভ 
হয়? ঈ র যিদ না লাভ হল তাহেল সকলi িমথয্া! 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

মিণ মিlেকর bােhাৎসেব ঠাকুর ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় ীযুk মিণলাল মিlেকর িসn ুিরয়াপটীর বাটীেত ভkসে  ভাগমন 
কিরয়ািছেলন। েসখােন bাhসমােজর pিত বৎসর uৎসব হয়। ৈবকাল, েবলা 4টা হiেব। eখােন আজ 
bাhসমােজর সাংবাৎসিরক uৎসব। (26েশ) নেভmর, 1882 ী াb। ীযুk িবজয়কৃ  েগাsামী o aেনকgিল 
bাhভk আর ীেpমচাঁদ বড়াল o গৃহsামীর aনয্ানয্ বnুগণ আিসয়ােছন। মাsার pভৃিত সে  আেছন। 
 
        ীযুk মিণলাল ভkেদর েসবার জনয্ aেনক আেয়াজন কিরয়ােছন। িতিন aদয্কার uপাসনা কিরেবন। 
িতিন eখনo ৈগিরকবst ধারণ কেরন নাi। 
 
        কথক মহাশয় phাদচিরt-কথা বিলেতেছন। িপতা িহরণয্কিশপু হিরর িনnা o পুt phাদেক বারবার 
িনযর্াতন কিরেতেছন। phাদ করেজােড় হিরর িনকট pাথর্না কিরেতেছন আর বিলেতেছন, “েহ হির, িপতােক 
সুমিত দাo।” ঠাকুর ীরামকৃ  ei কথা িনয়া কািঁদেতেছন। ীযুk িবজয় pভৃিত ভেkরা ঠাকুেরর কােছ বিসয়া 
আেছন। ঠাকুেরর ভাবাবsা হiয়ােছ। 
 

[ ীিবজয় েগাsামী pভৃিত bাhভkিদগেক uপেদশ -- ঈ র দশর্ন o আেদশpািp, তেব েলাকিশkা ] 
 
        িকয়ৎkণ পের িবজয়ািদ ভkিদগেক বিলেতেছন, “ভিki সার। তাঁর নামgণকীতর্ন সবর্দা করেত করেত 
ভিkলাভ হয়। আহা! িশবনােথর িক ভিk! েযন রেস েফলা ছানাবড়া। 
 
        “eরকম মেন করা ভাল নয় েয, আমার ধমর্i িঠক, আর aনয্ সকেলর ধমর্ ভুল। সব পথ িদেয়i তাঁেক 
পাoয়া যায়। আnিরক বয্াকুলতা থাকেলi হল। aনn পথ -- aনn মত।” 
 
        “েদখ! ঈ রেক েদখা যায়। ‘aবা নেসােগাচর’ েবেদ বেলেছ: eর মােন িবষয়াসk মেনর aেগাচর। 
ৈব বরচণ বলত, িতিন d মন, d বুিdর েগাচর।1 তাi সাধুস , pাথর্না, grর uপেদশ ei সব pেয়াজন। 
তেব িচt িd হয়। তেব তাঁর দশর্ন হয়। েঘালা জেল িনমর্িল েফলেল পির ার হয়। তখন মুখ েদখা যায়। ময়লা 
আরিশেত o মুখ েদখা যায় না। 
 
        “িচt িdর পর ভিkলাভ করেল, তেব তাঁর কৃপায় তাঁেক দশর্ন হয়। দশর্েনর পর আেদশ েপেল তেব 
েলাকিশkা েদoয়া যায়। আেগ থাকেত েলকচার েদoয়া ভাল নয়। eকটা গােন আেছ: 
 
 ভাবেছা িক মন eকলা বেস, 
 aনুরাগ িবেন িক চাঁদ েগৗর িমেল। 
 মিnের েতার নাiেক মাধব, 
 েপােদা শাঁক ফুঁেক তুi করিল েগাল। 

                                                 
1 মন eব মনুষয্াণাং বnেমাkেয়াঃ ৷ 
  বnায় িবষয়াসি  েমােk িনিবর্ষয়ং sৃতিমিত ৷৷ -- (ৈমtায়ণী uপিনষd  -- 6।34) 
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 তায় চামিচেক eগারজনা, 
 িদবািনিশ িদেc থানা। 
 
        “hদয়মিnের আেগ পির ার রাখেত হয়; ঠাকুর pিতমা আনেত হয়; পূজার আেয়াজন করেত হয়। েকান 
আেয়াজন নাi, েভাঁ েভাঁ কের শাঁক বাজােনা, তােত িক হেব?” 
 
        eiবার ীযুk িবজয় েগাsামী েবদীেত বিসয়া bাhসমােজর পdিত aনুসাের uপাসনা কিরেতেছন; 
uপাসনােn িতিন ঠাকুেরর কােছ আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- আcা, েতামরা aত পাপ পাপ বলেল েকন? eকেশাবার “আিম পাপী” 
“আিম পাপী” বলেল তাi হেয় যায়। eমন িব াস করা চাi েয, তাঁর নাম কেরিছ -- আমার আবার পাপ িক? 
িতিন আমােদর বাপ-মা; তাঁেক বল েয, পাপ কেরিছ, আর কখনo করব না। আর তাঁর নাম কর, তাঁর নােম সকেল 
েদহ-মন পিবt কর -- িজhােক পিবt কর। 
 



1882, 14i িডেসmবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

ীযুk িবজয়কৃ  েগাsামী o aনয্ানয্ ভেkর pিত ঠাকুর ীরামকৃে র uপেদশ 
 

pথম পিরেcদ 
 

ন জায়েত িmয়েত বা কদািচnায়ং ভূtাঽভিবতা বা ন ভূয়ঃ ৷ 
aেজা িনতয্ঃ শা েতাঽয়ং পুরােণা ন হনয্েত হনয্মােন শরীের ৷৷ 

                                                                                                  [গীতা -- 2।20] 
 

মুkপুrেষর শরীরতয্াগ িক আtহতয্া? 
 
        দিkেণ র কালীবািড়েত ীযুk িবজয়কৃ  েগাsামী ভগবান ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। সে  
িতন-চারিট bাhভk। 29েশ agহায়ণ, kা চতুথর্ী িতিথ। বৃহsিতবার, iংেরজী 14i িডেসmর 1882 ী াb। 
পরমহংসেদেবর পরমভk ীযুk বলরােমর সিহত iঁহারা েনৗকা কিরয়া কিলকাতা হiেত আিসয়ােছন। ীরামকৃ  
মধয্াhকােল সেব মাt eকটু িব াম কিরেতেছন। রিববােরi েবিশ েলাক সমাগম হয়। েয-সকল ভেkরা eকােn 
তাঁহার সিহত কেথাপকথন কিরেত চান, তাঁহারা pায় aনয্ িদেনi আেসন। 
 
        পরমহংসেদব তkেপােশর uপর uপিব । িবজয়, বলরাম, মাsার o aনয্ানয্ ভেkরা পি মাসয্ হiয়া, 
তাঁহার িদেক মুখ কিরয়া েকহ মাdেরর uপর। েকহ ধু েমেঝর uপর বিসয়া আেছন। ঘেরর পি মিদেকর dারমধয্ 
িদয়া ভাগীরথী েদখা যাiেতিছল। শীতকােলর িsরা scলসিললা ভাগীরথী। dােরর পরi পি েমর aধর্ম লাকার 
বারাnা, তৎপেরi পুে াদয্ান, তারপর েপাsা। েপাsার পি মগােয় পুণয্সিললা কলুষহািরণী গ া, েযন ঈ র 
মিnেরর পাদমূল আনেn েধৗত কিরেত যাiেতিছেলন। 
 
        শীতকাল, তাi সকেলর গােয় গরম কাপড়। িবজয় শূলেবদনায় দাrণ যntণা পান; তাi সে  িশিশ কিরয়া 
ঔষধ আিনয়ােছন -- ঔষধ েসবেনর সময় হiেল খাiেবন। িবজয় eখন সাধারণ bাhসমােজর eকজন 
েবতনেভাগী আচাযর্। সমােজর েবদীর uপর বিসয়া তাঁহােক uপেদশ িদেত হয়। তেব eখন সমােজর সিহত নানা 
িবষেয় মতেভদ হiেতেছ। কমর্ sীকার কিরয়ােছন, িক কেরন, sাধীনভােব কথাবাতর্া বা কাযর্ কিরেত পােরন না। 
িবজয় aিত পিবt বংেশ -- aৈdত েগাsামীর বংেশ জngহণ কিরয়ােছন। aৈdত েগাsামী jানী িছেলন -- 
িনরাকার পরbেhর িচnা কিরেতন, আবার ভিkর পরাকা া েদখাiয়া িগয়ােছন! িতিন ভগবান ৈচতনয্েদেবর 
eকজন pধান পাষর্দ -- হিরেpেম মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেত কিরেত পিরধানবst খিসয়া যাiত। িবজয়o 
bাhসমােজ আিসয়ােছন -- িনরাকার পরbেhর িচnা কেরন; িকnt মহাভk পূবর্পুrষ ীaৈdেতর েশািণত ধমনী 
মেধয্ pবািহত হiেতিছল, শরীর মধয্িsত হিরেpেমর বীজ eখন pকােশাnুখ -- েকবল কাল pতীkা কিরেতেছ! 
তাi িতিন ভগবান ীরামকৃে র েদবdলর্ভ হিরেpেম “গরগর মেতায়ারা” aবsা েদিখয়া মুg হiয়ােছন। মntমুg 
সপর্ েযমন ফণা ধিরয়া সাপুেড়র কােছ বিসয়া থােক, িবজয়o পরমহংসেদেবর ীমুখিনঃসৃত ভাগবত িনেত 

িনেত মুg হiয়া তাঁহার িনকেট বিসয়া থােকন। আবার যখন িতিন হিরেpেম বালেকর নয্ায় নৃতয্ কিরেত থােকন, 
িবজয়o তাঁহার সে  নৃতয্ কিরেত থােকন। 
 
        িব রু eঁেড়দেয় বািড়, িতিন গলায় kুর িদয়া শরীরতয্াগ কিরয়ােছন। আজ pথেম তাঁহারi কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (িবজয়, মাsার o ভkেদর pিত) -- েদখ, ei েছেলিট শরীরতয্াগ কেরেছ নলুম, মনটা 
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খারাপ হেয় রেয়েছ। eখােন আসত, sুেল পড়ত, িকnt বলত -- সংসার ভাল লােগ না। পি েম িগেয় েকান 
আtীেয়র কােছ িকছুিদন িছল -- েসখােন িনজর্েন মােঠ, বেন, পাহােড় সবর্দা বেস ধয্ান করত। বেলিছল েয, কত 
িক ঈ রীয় rপ দশর্ন কির। 
 
        “েবাধ হয় -- েশষ জn। পূবর্জেn aেনক কাজ করা িছল। eকটু বাকী িছল, েসiটুকু বুিঝ eবার হেয় েগল। 
 
        “পূবর্জেnর সংsার মানেত হয়। েনিছ, eকজন শবসাধন করিছল, গভীর বেন ভগবতীর আরাধনা 
করিছল। িকnt েস aেনক িবভীিষকা েদখেত লাগল; েশেষ তােক বােঘ িনেয় েগল। আর-eকজন বােঘর ভেয় 
িনকেট eকটা গােছর uপের uেঠিছল। শব আর aনয্ানয্ পূজার uপকরণ ৈতয়ার েদেখ েস েনেম eেস আচমন কের 
শেবর uপের বেস েগল। eকটু জপ করেত করেত মা সাkাৎকার হেলন o বলেলন -- আিম েতামার uপর pসn 
হেয়িছ, তুিম বর নাo। মার পাদপেd pণত হেয় েস বলেল -- মা, eকটা কথা িজjাসা কির, েতামার কা  েদেখ 
aবাক হেয়িছ! েস বয্িk eত েখেট, eত আেয়াজন কের, eতিদন ধের েতামার সাধনা করিছল, তােক েতামার 
দয়া হল না! আর আিম িকছু জািন না, িন না, ভজনহীন, সাধনহীন, jানহীন, ভিkহীন, আমার uপর eত কৃপা 
হল! ভগবতী হাসেত হাসেত বলেলন, ‘বাছা! েতামার জnাnেরর কথা sরণ নাi, তুিম জn জn আমার তপসয্া 
কেরিছেল, েসi সাধনবেল েতামার erপ েজাটপাট হেয়েছ, তাi আমার দশর্ন েপেল। eখন বল িক বর চাo’?” 
 
        eকজন ভk বিলেলন, আtহতয্া কেরেছ েন ভয় হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আtহতয্া করা মহাপাপ, িফের িফের সংসাের আসেত হেব, আর ei সংসার-যntণা েভাগ 
করেত হেব। 
 
        “তেব যিদ i েরর দশর্ন হেয় েকu শরীরতয্াগ কের, তােক আtহতয্া বেল না। েস শরীরতয্ােগ েদাষ নাi। 
jানলােভর পর েকu েকu শরীর তয্াগ কের। যখন েসানার pিতমা eকবার মািটর ছাঁেচ ঢালাi হয়, তখন মািটর 
ছাঁচ রাখেতo পাের, েভেঙ েফলেতo পাের। 
 
        “aেনক বছর আেগ বরাহনগর েথেক eকিট েছাকরা আসত, uেমর কুিড় বছর হেব, েগাপাল েসন যখন 
eখােন আসত তখন eত ভাব হত েয, hদয় েক ধরেত হত -- পােছ পেড় িগেয় হাত-পা েভেঙ যায়! েস েছাকরা 
eকিদন হঠাৎ আমার পােয় হাত িদেয় বলেল, আর আিম আসেত পারব না -- তেব আিম চললুম। িকছুিদন পের 

নলাম েয, েস শরীরতয্াগ কেরেছ।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

aিনতয্মসুখং েলাকিমমং pাপয্ ভজs মাm । 
                                                                                      [গীতা -- 9।33] 
 

জীব চার থাক -- বdজীেবর লkণ কািমনী-কা ন 
 
        ীরামকৃ  -- জীব চার থাক বেলেছ -- বd, মুমুkু, মুk, িনতয্। সংসার জােলর srপ, জীব েযন মাছ, 
ঈ র (যাঁর মায়া ei সংসার) িতিন েজেল। েজেলর জােল যখন মাছ পেড়, কতকgেলা মাছ জাল িছঁেড় পালাবার 
aথর্াৎ মুk হবার েচ া কের। eেদর মুমুkু জীব বলা যায়। যারা পালাবা েচ া করেছ, সকেলi পালােত পাের না। 
d-চারটা মাছ ধপাঙ্  শb কের পালায়; তখন েলােকরা বেল, “oi মাছটা বড়, পািলেয় েগল!” ei d-চারটা েলাক 
মুkজীব। কতকgিল মাছ sভাবত eত সাবধান েয, কখনo জােল পেড় না। নারদািদ িনতয্জীব কখনo 
সংসারজােল পেড় না। িকnt aিধকাংশ মাছ জােল পেড়; aথচ e-েবাধ নাi েয, জােল পেড়েছ মরেত হেব। জােল 
পেড়i জাল- d েচাঁ-চা েদৗড় মাের o eেকবাের পাঁেক িগেয় শরীর েলােকাবার েচ া কের। পালাবার েকান েচ া 
নাi বরং আরo পাঁেক িগেয় পেড়। eরাi বdজীব। জােল eরা রেয়েছ, িকnt মেন কের, েহথায় েবশ আিছ। 
বdজীব, সংসাের -- aথর্াৎ কািমনী-কা েন -- আসk হেয় আেছ; কল -সাগের মg, িকnt মেন কের েবশ আিছ! 
যারা মুমুkু বা মুk সংসার তােদর পাতকুয়া েবাধ হয়; ভাল লােগ না। তাi েকu েকu jানলােভর পর, 
ভগবানলােভর পর শরীরতয্াগ কের। িকnt েস-রকম শরীরতয্াগ aেনক দূেরর কথা। 
 
        “বdজীেবর -- সংসারী জীেবর -- েকান মেত hঁশ আর হয় না। eত dঃখ, eত দাগা পায়, eত িবপেদ 
পেড়, তবুo ৈচতনয্ হয় না। 
 
        “uট কাঁটা ঘাস বড় ভালবােস। িকnt যত খােয় মুখ িদেয় রk দরদর কের পেড়; তবুo েসi কাঁটা ঘাসi 
খােব, ছাড়েব না। সংসারী েলাক eত েশাক-তাপ পায়, তবু িকছুিদেনর পর েযমন েতমিন। stী মের েগল, িক 
aসতী হল, তবু আবার িবেয় করেব। েছেল মের েগল কত েশাক েপেল, িকছুিদন পেরi সব ভুেল েগল। েসi 
েছেলর মা, েয েশােক aধীর হেয়িছল, আবার িকছুিদন পের চুল বাঁধল, গয়না পরল! eরকম েলাক েমেয়র 
িবেয়েত সবর্sাn হয়, আবার বছের বছের তােদর েমেয় েছেলo হয়! েমাকdমা কের সবর্sাn হয়, আবার 
েমাকdমা কের! যা েছেল হেয়েছ তােদরi খাoয়ােত পাের না, পরােত পাের না, ভাল ঘের রাখেত পাের না, 
আবার বছের বছের েছেল হয়! 
 
        “আবার কখনo কখনo েযন সােপ ছঁুেচা েগলা হয়। িগলেতo পাের না, আবার uগরােতo পাের না। 
বdজীব হয়েতা বুেঝেছ েয, সংসাের িকছুi সার নাi; আমড়ার েকবল আঁিট আর চামড়া। তবু ছাড়েত পাের না। 
তবুo ঈ েরর িদেক মন িদেত পাের না! 
 
        “েকশব েসেনর eকজন আtীয় প াশ বছর বয়স, েদিখ, তাস েখলেছ। েযন ঈ েরর নাম করবার সময় 
হয় নাi! 
 
        “বdজীেবর আর-eকিট লkণ: তােক যিদ সংসার েথেক সিরেয় ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহেল েহিদেয় 
েহিদেয় মারা যােব। িব ার েপাকা িব ােতi েবশ আনn। oiেতi েবশ h পু  হয়। যিদ েসi েপাকােক ভােতর 
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হাঁিড়েত রাখ, মের যােব।” (সকেল sb) 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

aসংশয়ং মহাবােহা মেনা dিনর্gহং চলm  ৷ 
aভয্ােসন তু েকৗেnয় ৈবরােগয্ণ চ গৃহয্েত ৷৷ 

                                                                                           [গীতা -- 6।35] 
 

তীb ৈবরাগয্ o বdজীব 
 
        িবজয় -- বdজীেবর মেনর িক aবsা হেল মুিk হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েরর কৃপায় তীb ৈবরাগয্ হেল, ei কািমনী-কা েন আসিk েথেক িনsার হেত পাের। 
তীb ৈবরাগয্ কােক বেল? হেc হেব, ঈ েরর নাম করা যাক -- e-সব মn ৈবরাগয্। যার তীb ৈবরাগয্, তার pাণ 
ভগবােনর জনয্ বয্াকুল; মার pাণ েযমন েপেটর েছেলর জনয্ বয্াকুল। যার তীb ৈবরাগয্, েস ভগবান িভn আর িকছু 
চায় না। সংসারেক পাতকুয়া েদেখ: তার মেন হয়, বুিঝ ডুেব েগলুম। আtীয়েদর কাল সাপ েদেখ, তােদর কাছ 
েথেক পালােত icা হয়; আর পালায়o। বািড়র বেnাবs কির, তারপর i রিচnা করব -- e-কথা ভােবi না। 
িভতের খুব েরাখ। 
 
        “তীb ৈবরাগয্ কােক বেল, eকিট গl েশান। eক েদেশ aনাবৃি  হেয়েছ। চাষীরা সব খানা েকেট দূর েথেক 
জল আনেছ। eকজন চাষার খুব েরাখ আেছ; েস eকিদন pিতjা করেল যতkণ না জল আেস, খানার সে  আর 
নদীর সে  eক হয়, ততkণ খানা খঁুেড় যােব। eিদেক sান করবার েবলা হল। গৃিহণী েমেয়র হােত েতল পািঠেয় 
িদল। েমেয় বলেল, ‘বাবা! েবলা হেয়েছ, েতল েমেখ েনেয় েফল।’ েস বলেল, ‘তুi যা আমার eখন কাজ আেছ।’ 
েবলা di pহর eকটা হল, তখনo চাষা মােঠ কাজ করেছ। sান করার নামিট নাi। তার stী তখন মােঠ eেস 
বলেল, ‘eখনo নাo নাi েকন? ভাত জুিড়েয় েগল, েতামার েয সবi বাড়াবািড়! না হয় কাল করেব, িক েখেয়-
েদেয়i করেব।’ গালাগািল িদেয় চাষা েকাদাল হােত কের তাড়া করেল; আর বলেল, ‘েতার আেkল েনi? বৃি  হয় 
নাi। চাষবাস িকছুi হল না, eবার েছেলপুেল িক খােব? না েখেয় সব মারা যািব! আিম pিতjা কেরিছ, মােঠ 
আজ জল আনব তেব আজ নাoয়া-খাoয়ার কথা কেবা।’ stী গিতক েদেখ েদৗেড় পািলেয় েগল। চাষা সমs িদন 
হাড়ভাঙা পির ম কের, সnয্ার সময় খানার সে  নদীর েযাগ কের িদেল। তখন eকধাের বেস েদখেত লাগল েয, 
নদীর জল মােঠ কুলকুল কের আসেছ। তার মন তখন শাn আর আনেn পূণর্ হল। বািড় িগেয় stীেক েডেক বলেল, 
‘েন eখন েতল েদ আর eকটু তামাক সাজ।’ তারপর িনি n হেয় েনেয় েখেয় সুেখ েভাঁসেভাঁস কের িনdা েযেত 
লাগল! ei েরাখ তীb ৈবরােগয্র uপমা। 
 
        “আর eকজন চাষা -- েসo মােঠ জল আনিছল। তার stী যখন েগল আর বলেল, ‘aেনক েবলা হেয়েছ 
eখন eস, eত বাড়াবািড়েত কাজ নাi।’ তখন েস েবিশ ucবাচয্ না কের েকাদাল েরেখ stীেক বলেল, ‘তুi যখন 
বলিছস েতা চল!’ (সকেলর হাসয্) েস চাষার আর মােঠ জল আনা হল না। eিট মn ৈবরােগয্র uপমা। 
 
        “খুব েরাখ না হেল, চাষার েযমন মােঠ জল আেস না, েসirপ মানুেষর ঈ রলাভ হয় না।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

আপূযর্মাণমচলpিত ং, সমুdমাপঃ pিবশিn যdৎ ৷ 
তdৎ কামা যং pিবশিn সেবর্, স শািnমােpািত ন কামকামী ৷৷ 

                                                                                                  [গীতা -- 2।70] 
 

কািমনী-কা ন জনয্ দাসt 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- আেগ aত আসেত; eখন আস না েকন? 
 
        িবজয় -- eখােন আসবার খুব icা, িকnt আিম sাধীন নi। bাhসমােজর কাজ sীকার কেরিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- কািমনী-কা েন জীবেক বd কের। জীেবর sাধীনতা যায়। কািমনী েথেকi কা েনর দরকার। 
তার জনয্ পেরর দাসt। sাধীনতা চেল যায়। েতামার মেনর মেতা কাজ করেত পার না। 
 
        “জয়পেুর েগািবnজীর পূজারীরা pথম pথম িববাহ কের নাi। তখন খুব েতজsী িছল। রাজা eকবার েডেক 
পািঠেয়িছেলন, তা তারা যায় নাi। বেলিছল, ‘রাজােক আসেত বল’। তারপর রাজা o পাঁচজেন তােদর িবেয় িদেয় 
িদেলন। তখন রাজার সে  েদখা করবার জনয্, আর কাহারo ডাকেত হল না। িনেজ িনেজi িগেয় uপিsত। 
‘মহারাজ, আশীবর্াদ করেত eেসিছ, ei িনমর্ালয্ eেনিছ, ধারণ কrন।’ কােজ কােজi আসেত হয়; আজ ঘর 
তুলেত হেব, আজ েছেলর anpাসন, আজ হােতখিড় -- ei সব। 
 
        “বারেশা নয্াড়া আর েতরেশা েনড়ী তার সাkী uদম সাড়ী -- e গl েতা জান। িনতয্ানn েগাsামীর েছেল 
বীরভেdর েতরেশা নয্াড়া িশষয্ িছল। তারা যখন িসd হেয় েগল, তখন বীরভেdর ভয় হল। িতিন ভাবেত লাগেলন, 
‘eরা িসd হল, েলাকেক যা বলেব তাi ফলেব; েযিদক িদেয় যােব েসiিদেকi ভয়; েকননা, েলাক না েজেন যিদ 
aপরাধ কের, তােদর aিন  হেব।’ ei েভেব বীরভd তােদর বলেলন, েতামরা গ ায় িগেয় সnয্া-আিhক কের 
eস। নয্াড়ােদর eত েতজ েয, ধয্ান করেত করেত সমািধ হল। কখন েজায়ার মাথার uপর িদেয় চেল েগেছ hঁশ 
নাi। আবার ভাঁটা পেড়েছ তবু ধয্ান ভােঙ না। েতরেশার মেধয্ eকেশা বুেঝিছল -- বীরভd িক বলেবন। grর 
বাকয্ ল ন করেত নাi, তাi তারা সের পড়ল, আর বীরভেdর সে  েদখা করেল না। বাকী বারেশা েদখা করেল। 
বীরভd বলেলন, ‘ei েতরেশা েনড়ী েতামােদর েসবা করেব। েতামরা eেদর িবেয় কর।’ oরা বলেল, ‘েয আjা, 
িকnt আমােদর মেধয্ eকেশাজন েকাথায় চেল েগেছ।’ oi বারেশার eখন pেতয্েকর েসবাদাসীর সে  থাকেত 
লাগল। তখন আর েস েতজ নাi, েস তপসয্ার বল নাi। েমেয়মানুষ সে  থাকােত আর েস বল রiল না; েকননা 
েস সে  sাধীনতা েলাপ হেয় যায়। (িবজেয়র pিত) েতামরা িনেজ িনেজ েতা েদখছ, পেরর কমর্ sীকার কের িক 
হেয় রেয়ছ। আর েদখ, aত পাশ করা, কত iংরাজী পড়া পি ত, মিনেবর চাকির sীকার কের তােদর বুট জুতার 
েগাঁজা dেবলা খায়। eর কারণ েকবল ‘কািমনী’। িবেয় কের নেদর হাট বিসেয় আর হাট েতালবার েজা নাi। তাi 
eত aপমানেবাধ, aত দাসেtর যntণা।” 
 

[ঈ রলােভর পর কািমনীেক মাতৃভােব পূজা ] 
 
        “যিদ eকবার eirপ তীb ৈবরাগয্ হেয় ঈ রলাভ হয়, তাহেল আর েমেয়মানুেষ আসিk থােক না। ঘের 
থাকেলo, েমেয়মানুেষ আসিk থােক না, তােদর ভয় থােক না। যিদ eকটা চুmক পাথর খুব বড় হয়, আর-eকটা 
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সামানয্ হয়, তাহেল েলাহাটােক েকাn টা েটেন লেব? বড়টাi েটেন লেব। ঈ র বড় চুmক পাথর, তাঁর কােছ কািমনী 
েছাট চুmক পাথর! কািমনী িক করেব?” 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়! েমেয়মানুষেক িক ঘৃণা করব? 
 
        ীরামকৃ  -- িযিন ঈ রলাভ কেরেছন, িতিন কািমনীেক আর aনয্ চেk েদেখন না েয ভয় হেব। িতিন িঠক 
েদেখন েয, েমেয়রা মা bhময়ীর aংশ, আর মা বেল তাi সকলেক পূজা কেরন। (িবজেয়র pিত) -- তুিম মােঝ 
মােঝ আসেব, েতামােক েদখেত বড় icা কের।     
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প ম পিরেcদ 
 

ঈ েরর আেদশ pাp হেল তেব িঠক আচাযর্ 
 
        িবজয় -- bাhসমােজর কাজ করেত হয়, তাi সদা-সবর্দা আসেত পাির না; সুিবধা হেল আসব। 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- েদখ, আচােযর্র কাজ বড় কিঠন, ঈ েরর সাkাৎ আেদশ বয্িতেরেক 
েলাকিশkা েদoয়া যায় না।  
 
        “যিদ আেদশ না েপেয় uপেদশ দাo, েলােক নেব না। েস uপেদেশর েকান শিk নাi। আেগ সাধন কের, 
বা েয েকানrেপ েহাক ঈ রলাভ করেত হয়। তাঁর আেদশ েপেয় েলকচার িদেত হয়। o-েদেশ eকিট পুকুর আেছ, 
নাম হালদার-পুকুর। তার পােড় েরাজ েলােক বােহয্ কের রাখত। সকােল যারা ঘােট আসত তারা তােদর গালাগািল 
িদেয় খুব েগালমাল করত। গালাগােল েকান কাজ হত না -- আবার তার পরিদন পােড়েতi বােহয্। েশেষ 
েকাmানীর চাপরাসী eেস েনািটশ টািঙেয় িদল েয, ‘eখােন েকu orপ কাজ করেত পারেব না। যিদ কের, শািs 
হেব।’ ei েনািটেশর পর আর েকu পােড় বাহয্ করত না। 
 
        “তাঁর আেদেশর পর েযখােন েসখােন আচাযর্ হoয়া যায় o েলকচার েদoয়া যায়। েয তাঁর আেদশ পায়, েস 
তাঁর কাছ েথেক শিk পায়। তখন ei কিঠন আচােযর্র কমর্ করেত পাের। 
 
        “eক বড় জিমদােরর সে  eকজন সামানয্ pজা বড় আদালেত েমাকdমা কেরিছল। তখন েলােক বুেঝিছল 
েয, oi pজার েপছেন eকজন বলবান েলাক আেছ। হয়েতা আর-eকজন বড় জিমদার তার েপছেন েথেক 
েমাকdমা চালােc। মানুষ সামানয্ জীব, ঈ েরর সাkাৎ শিk না েপেল আচােযর্র eমন কিঠন কাজ করেত পাের 
না।” 
 
        িবজয় -- মহাশয়! bাhসমােজ েয uপেদশািদ হয়, তােত িক েলােকর পিরtাণ হয় না? 
 

[সিcদানni gr -- মুিk িতিনi েদন ] 
 
        ীরামকৃ  -- মানুেষর িক সাধয্ aপরেক সংসারবnন েথেক মুk কের। যাঁর ei ভুবনেমািহনী মায়া, 
িতিনi েসi মায়া েথেক মুk করেত পােরন। সিcদানngr বi আর গিত নাi। যারা ঈ রলাভ কের নাi, তাঁর 
আেদশ পায় নাi, যারা ঈ েরর শিkেত শিkমান হয় নাi, তােদর িক সাধয্ জীেবর ভববnন েমাচন কের। 
 
        “আিম eকিদন প বটীর কাছ িদেয় ঝাuতলায় বােহয্ যািcলাম। নেত েপলুম েয, eকটা েকালা বয্াঙ খুব 
ডাকেছ। েবাধ হল সােপ ধেরেছ। aেনকkণ পের যখন িফের আসিছ, তখনo েদিখ, বয্াঙটা খুব ডাকেছ। eকবার 
uিঁক েমের েদখলুম িক হেয়েছ। েদিখ, eকটা েঢাঁড়ায় বয্াঙটােক ধেরেছ -- ছাড়েতo পােc না -- িগলেতo পােc 
না -- বয্াঙটার যntণা ঘুচেছ না। তখন ভাবলাম, oের! যিদ জাতসােপ ধরত, িতন ডােকর পর বয্াঙটা চুপ হেয় 
েযত। e-eকটা েঢাঁড়ায় ধেরেছ িক না, তাi সাপটারo যntণা, বয্াঙটারo যntণা! 
 
        “যিদ সd gr হয়, জীেবর aহংকার িতন ডােক ঘুেচ। gr কাঁচা হেল grরo যntণা, িশেষয্রo যntণা! 
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িশেষয্রo aহংকার আর ঘুেচ না, সংসারবnন আর কােট না। কাঁচা grর পাlায় পড়েল িশষয্ মুk হয় না।” 
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ষ  পিরেcদ 
 

aহ ারিবমূঢ়াtা কতর্াহিমিত মনয্েত। 
                                                                                              [গীতা -- 3।27] 
 

মায়া বা aহং-আবরণ েগেলi মুিk বা ঈ রলাভ 
 
        িবজয় -- মহাশয়! েকন আমরা erপ বd হেয় আিছ? েকন ঈ রেক েদখেত পাi না? 
 
        ীরামকৃ  -- জীেবর aহংকারi মায়া। ei aহংকার সব আবরণ কের েরেখেছ। “আিম মেল ঘুিচেব 
জ াল।” যিদ ঈ েরর কৃপায় “আিম aকতর্া” ei েবাধ হেয় েগল, তাহেল েস বয্িk েতা জীবnুk হেয় েগল। 
তার আর ভয় নাi। 
 
        “ei মায়া বা aহং েযন েমেঘর srপ। সামানয্ েমেঘর জনয্ সূযর্েক েদখা যায় না -- েমঘ সের েগেলi 
সূযর্েক েদখা যায়। যিদ grর কৃপায় eকবার aহংবুিd যায়, তাহেল ঈ রদশর্ন হয়। 
 
        “আড়াi হাত দূের ীরামচnd, িযিন সাkাৎ ঈ র; মেধয্ সীতাrিপণী মায়া বয্বধান আেছ বেল লkণrপ 
জীব েসi ঈ রেক েদখেত পান নাi। ei েদখ, আিম ei গামছাখানা িদেয় মুেখর সামেন আড়াল করিছ আর 
আমায় েদখেত পাc না। তবু আিম eত কােছ। েসirপ ভগবান সকেলর েচেয় কােছ, তবু ei মায়া-আবরেণর 
দrন তাঁেক েদখেত পারছ না। 
 
        “জীব েতা সিcদানnsrপ। িকnt ei মায়া বা aহংকাের তােদর সব নানা uপািধ হেয় পেড়েছ, আর তারা 
আপনার srপ ভুেল েগেছ। 
 
        “eক-eকিট uপািধ হয়, আর জীেবর sভাব বদেল যায়। েয কােলােপেড় কাপড় পের আেছ, aমিন েদখেব, 
তার িনধুর টpার তান eেস েজােট; আর তাস েখলা, েবড়ােত যাবার সময় হােত ছিড় (stick) eiসব eেস 
েজােট। েরাগা েলাকo যিদ বুট জুতা পের েস aমিন িশস িদেত আরm কের, িসঁিড় uঠবার সময় সােহবেদর মেতা 
লািফেয় uঠেত থােক। মানুেষর হােত যিদ কলম থােক, eমিন কলেমর gণ েয, েস aমিন eকটা কাগজ-টাগজ 
েপেলi তার uপর ফয্াসফয্াস কের টান িদেত থাকেব। 
 
        “টাকাo eকিট িবলkণ uপািধ। টাকা হেলi মানুষ আর-eকরকম হেয় যায়, েস মানুষ থােক না। 
 
        “eখােন eকজন bাhণ আসা-যাoয়া করত। েস বািহের েবশ িবনয়ী িছল। িকছুিদন পের আমরা েকাnগের 
েগছলুম। hেদ সে  িছল। েনৗকা েথেক যাi নামিছ, েদিখ েসi bাhণ গ ার ধাের বেস আেছ। েবাধ হয়, হাoয়া 
খািcল। আমােদর েদেখ বলেছ, ‘িক ঠাকুর! বিল -- আছ েকমন?’ তার কথার sর েন আিম hেদেক বললাম, 
‘oের hেদ! e েলাকটার টাকা হেয়েছ, তাi eiরকম কথা।’ hেদ হাসেত লাগল। 
 
        “eকটা বয্ােঙর eকটা টাকা িছল। গেতর্ তার টাকাটা িছল। eকটা হািত েসi গতর্ িডিঙেয় িগিছল। তখন 
বয্াঙটা েবিরেয় eেস খুব রাগ কের হািতেক লািথ েদখােত লাগল। আর বলেল, েতার eত বড় সাধয্ েয, আমায় 



1882, 14i িডেসmবর 

www.ramakrishnavivekananda.info 

িডিঙেয় যাস! টাকার eত aহংকার।” 
 

[সpভূিম -- aহংকার কখন যায় -- bhjােনর aবsা ] 
 
        “jানলাভ হেল aহংকার েযেত পাের। jানলাভ হেল সমািধs হয়। সমািধs হেল তেব aহং যায়। েস 
jানলাভ বড় কিঠন। 
 
        “েবেদ আেছ েয, সpমভূিমেত মন েগেল তেব সমািধ হয়। সমািধ হেলi তেব aহং চেল েযেত পাের। 
মেনর সচরাচর বাস েকাথায়? pথম িতনভূিমেত। িল , gহয্, নািভ -- েসi িতনভূিম, তখন মেনর আসিk েকবল 
সংসাের -- কািমনী-কা েন। hদেয় যখন মেনর বাস হয়, তখন ঈ রীয় েজয্ািতঃদশর্ন হয়। েস বয্িk 
েজয্ািতঃদশর্ন কের বেল ‘eিক!’ ‘eিক!’ তারপর ক । েসখােন যখন মেনর বাস হয়, তখন েকবল ঈ রীয় কথা 
কিহেত o িনেত icা হয়। কপােল -- rমেধয্ -- মন েগেল তখন সিcদানnrেপ দশর্ন হয়, েসi rেপর সে  
আিল ন sশর্ন করেত icা হয়, িকnt পাের না। ল েনর িভতর আেলা দশর্ন হয় িকnt sশর্ হয় না; ছঁুi ছঁুi েবাধ 
হয়, িকnt েছাঁয়া যায় না। সpমভূিমেত মন যখন যায়, তখন aহং আর থােক না -- সমািধ হয়।” 
 
        িবজয় -- েসখােন েপৗঁিছবার পর যখন bhjান হয়, মানুষ িক েদেখ? 
 
        ীরামকৃ  -- সpমভূিমেত মন েপৗঁিছেল িক হয় মুেখ বলা যায় না। 
 
        “জাহাজ eকবার কালাপািনেত েগেল আর িফের না। জাহােজর খপর পাoয়া যায় না। সমুেdর খপরo 
জাহােজর কােছ পাoয়া যায় না। 
 
        “নুেনর ছিব সমুd মাপেত িগিছল। িকnt যাi েনেমেছ, aমিন গেল েগেছ! সমুd কত গভীর েক খপর 
িদেবক? েয িদেব, েস িমেশ েগেছ। সpমভূিমেত মেনর নাশ হয়, সমািধ হয়। িক েবাধ হয়, মুেখ বলা যায় না।” 
 

[aহং িকnt যায় না -- “বjাৎ আিম” -- “দাস আিম” ] 
 
        “েয ‘আিম’েত সংসারী কের, কািমনী-কা েন আসk কের, েসi ‘আিম’ খারাপ। জীব o আtার pেভদ 
হেয়েছ, ei ‘আিম’ মাঝখােন আেছ বেল। জেলর uপর যিদ eকটা লািঠ েফেল েদoয়া যায়, তাহেল dেটা ভাগ 
েদখায়। বstত, eক জল; লািঠটার দrন dেটা েদখােc। 
 
        “aহং-i ei লািঠ। লািঠ তুেল লo, েসi eক জলi থাকেব। 
 
        “বjাৎ ‘আিম’ েক? েয ‘আিম’ বেল, ‘আমায়’ জােন না? আমার eত টাকা, আমার েচেয় েক বড়েলাক 
আেছ? যিদ েচাের দশ টাকা চুির কের থােক, pথেম টাকা েকেড় লয়, তারপর েচারেক খুব মাের; তােতo ছােড় না, 
পাহারাoয়ালােক েডেক পুিলেস েদয় o ময্াদ খাটায়, ‘বjাৎ আিম’ বেল, জােন না -- আমার দশ টাকা িনেয়েছ! 
eত বড় আsধর্া!”  
 
        িবজয় -- যিদ aহং না েগেল সংসাের আসিk যােব না, সমািধ হেব না, তাহেল bhjােনর পথ aবলmন 
করাi ভাল, যােত সমািধ হয়। আর ভিkেযােগ যিদ aহং থােক তেব jানেযাগi ভাল। 
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        ীরামকৃ  -- di-eকিট েলােকর সমািধ হেয় ‘aহং’ যায় বেট, িকnt pায় যায় না। হাজার িবচার কর, 
‘aহং’ িফের ঘুের eেস uপিsত। আজ a tগাছ েকেট দাo, কাল আবার সকােল েদখ েফঁকিড় েবিরেয়েছ। eকাn 
যিদ ‘আিম’ যােব না, থাক শালা ‘দাস আিম’ হেয়। ‘েহ ঈ র! তুিম pভু, আিম দাস’ eiভােব থাক। ‘আিম দাস’,  
‘আিম ভk’ erপ ‘আিমেত’ েদাষ নাi; িম  েখেল amল হয়, িকnt িমছির িমি র মেধয্ নয়। 
 
        “jানেযাগ ভারী কিঠন। েদহাtবুিd না েগেল jান হয় না। কিলযুেগ anগতpাণ -- েদহাtবুিd যায় না। 
তাi কিলযুেগর পেk ভিkেযাগ। ভিkপথ সহজ পথ। আnিরক বয্াকুল হেয় তাঁর নামgনগান কর, pাথর্না কর, 
ভগবানেক লাভ করেব, েকান সেnহ নাi। 
 
        “েযমন জলরািশর uপর বাঁশ না েরেখ eকিট েরখা কাটা হেয়েছ। েযন di ভাগ জল। আর েরখা aেনকkণ 
থােক না। ‘দাস আিম’, িক ‘ভেkর আিম’, িক ‘বালেকর আিম’ -- eরা েযন ‘আিমর েরখা মাt’।” 
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সpম পিরেcদ 
 

েkেশাঽিধকতরেsষামবয্kাসkেচতসাm  ৷ 
aবয্kা িহ গিতর্dঃখং েদহবিdরবাপয্েত ৷৷ 

                                                                                                [গীতা -- 12।5] 
 

ভিkেযাগ যুগধমর্ -- jানেযাগ বড় কিঠন -- “দাস আিম” -- “ভেkর আিম” -- “বালেকর আিম” 
 
        িবজয় ( ীরামকৃে র pিত) -- মহাশয়! আপিন “বjাৎ আিম” তয্াগ করেত বলেছন। “দাস আিম”েত েদাষ 
নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, “দাস আিম” aথর্াৎ আিম ঈ েরর দাস, আিম তাঁর ভk -- ei aিভমান। eেত েদাষ 
নাi বরং eেত ঈ রলাভ হয়। 
 
        িবজয় -- আcা, যার “দাস আিম” তার কাম-েkাধািদ িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক ভাব যিদ হয়, তাহেল কাম-েkােধর েকবল আকার মাt থােক। যিদ ঈ রলােভর পর 
“দাস আিম” বা “ভেkর আিম” থােক, েস বয্িk কাr aিন  করেত পাের না। পরশমিণ েছাঁয়ার পর তরবার 
েসানা হেয় যায়, তরবােরর আকার থােক, িকnt কাr িহংসা কের না। 
 
        “নািরেকল গােছর েবেlা িকেয় ঝের পেড় েগেল েকবল দাগমাt থােক। েসi দােগ eiিট েটর পাoয়া যায় 
েয, eককােল oiখােন নািরেকেলর েবেlা িছল। েসiরকম যার ঈ রলাভ হেয়েছ, তার aহংকােরর দাগমাt 
থােক, কাম-েkােধর আকারমাt থােক; বালেকর aবsা হয়। বালেকর েযমন সtt, রজঃ, তেমা gেণর মেধয্ েকান 
gেণর আঁট নাi। বালেকর েকান িজিনেসর uপর টান করেতo যতkণ -- তােক ছাড়েতo ততkণ। eকখানা পাঁচ 
টাকার কাপড় তুিম আধ পয়সার পুতুল িদেয় ভুিলেয় িনেত পার। িকnt pথেম খুব আঁট কের বলেব eখন -- “না 
আিম েদব না। আমার বাবা িকেন িদেয়েছ।’ বালেকর আবার সbাi সমান -- iিন বড়, uিন েছাট, erপ েবাধ 
নাi। তাi জািত িবচার নাi। মা বেল িদেয়েছ, ‘o েতার দাদা হয়’, েস ছুেতার হেলo eকপােত বেস ভাত খােব। 
বালেকর ঘৃণা নাi, িচ-a িচ েবাধ নাi। পায়খানায় িগেয় হােত মািট েদয় না। 
 
        “েকu েকu সমািধর পরo ‘ভেkর আিম’, ‘দাস আিম’ িনেয় থােক। ‘আিম দাস, তুিম pভু’, ‘আিম ভk, 
তুিম ভগবান’ -- ei aিভমান ভেkর থােক। ঈ রলােভর পরo থােক, সব ‘আিম’ যায় না। আবার ei aিভমান 
aভয্াস করেত করেত ঈ রলাভ হয়। eরi নাম ভিkেযাগ। 
 
        “ভিkর পথ ধের েগেল bhjান হয়। ভগবান সবর্শিkমান, মেন করেল bhjানo িদেত পােরন। ভেkরা 
pায় bhjান চায় না। ‘আিম দাস, তুিম pভু’, ‘আিম েছেল, তুিম মা’ -- ei aিভমান রাখেত চায়।” 
 
        িবজয় -- যাঁরা েবদাn িবচার কেরন, তাঁরাo েতা তাঁেক পান? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, িবচারপেথo তাঁেক পাoয়া যায়। eেকi jানেযাগ বেল। িবচারপথ বড় কিঠন। েতামায় 
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েতা সpভূিমর কথা বেলিছ। সpভূিমেত মন েপৗঁিছেল সমািধ হয়। bh সতয্, জগৎ িমথয্া -- ei েবাধ িঠক হেল 
মেনর লয় হয়, সমািধ হয়। িকnt কিলেত জীব anগত pাণ, “bh সতয্, জগৎ িমথয্া” েকমন কের েবাধ হেব? েস-
েবাধ েদহবুিd না েগেল হয় না। “আিম েদহ নi, আিম মন নi, চতুিবর্ংশিত তtt নi, আিম সুখ-dঃেখর aতীত, 
আমার েরাগ, েশাক, জরা, মৃতুয্ কi?” -- e-সব েবাধ কিলেত হoয়া কিঠন। যতi িবচার কর, েকাn খান েথেক 
েদহাtবুিd eেস েদখা েদয়। a tগাছ ei েকেট দাo, মেন করেল মূলসুd uেঠ েগল। িকnt তার পরিদন সকােল 
েদখ, গােছর eকিট েফঁকিড় েদখা িদেয়েছ! েদহািভমান যায় না। তাi ভিkেযাগ কিলর পেk ভাল, সহজ। 
 
        “ ‘আর িচিন হেত চাi না, িচিন েখেত ভালবািস।’ আমার eক কখন icা হয় না, েয বিল ‘আিম bh’। 
আিম বিল ‘তুিম ভগবান, আিম েতামার দাস’। প মভূিম আর ষ ভুিমর মাঝখােন বাচ েখালােনা ভাল। ষ ভূিম 
েপর হেয় সpমভূিমেত aেনকkণ থাকেত আমার সাধ হয় না। আিম তাঁর নামgণগান করব -- ei আমার সাধ। 
েসবয্-েসবক ভাব খুব ভাল। আর েদখ গ ারi েঢu, েঢuেয়র গ া েকu বেল না। ‘আিমi েসi’ e aিভমান ভাল 
নয়। েদহাtবুিd থাকেত েয e aিভমান কের, তার িবেশষ হািন হয়; egেত পাের না, kেম aধঃপতন হয়। 
পরেক ঠকায় আবার িনেজেক ঠকায়, িনেজর aবsা বুঝেত পাের না।” 
 

[িdিবধা ভিk -- utম aিধকারী -- ঈ রদশর্েনর uপায় ] 
 
        িকnt ভিk aমিন করেলi ঈ রেক পাoয়া যায় না। েpমাভিk না হেল i রলাভ হয় না। েpমাভিkর আর 
eকিট নাম রাগভিk। েpম, aনুরাগ না হেল ভগবানলাভ হয় না ঈ েরর uপর ভালবাসা না eেল তাঁেক লাভ করা 
যায় না। 
 
        “আর-eকরকম ভিk আেছ। তার নাম ৈবধী ভিk। eত জপ করেত হেব, uেপাস করেত হেব, তীেথর্ েযেত 
হেব, eত uপচাের পূজা করেত হেব, eতgিল বিলদান িদেত হেব -- e-সব ৈবধী ভিk। e-সব aেনক করেত 
করেত kেম রাগভিk আেস। িকnt রাগভিk যতkণ না হেব, ততkণ ঈ রলাভ হেব না। তাঁর uপর ভালবাসা 
চাi। সংসারবুিd eেকবাের চেল যােব, আর তাঁর uপর েষাল আনা মন হেব, তেব তাঁেক পােব। 
 
        “িকnt কাr কাr রাগভিk আপনা-আপিন হয়। sতঃিসd। েছেলেবলা েথেকi আেছ। েছেলেবলা েথেকi 
ঈ েরর জনয্ কাঁেদ। েযমন phাদ। ‘িবিধবাদীয়’ ভিk -- েযমন, হাoয়া পােব বেল পাখা করা। হাoয়ার জনয্ 
পাখার দরকার হয়। ঈ েরর uপর ভালবাসা আসেব বেল জপ, তপ, uপবাস। িকnt যিদ দিkেণ হাoয়া আপিন 
বয়, পাখাখানা েলােক েফেল েদয়। ঈ েরর uপর aনুরাগ, েpম, আপিন eেল, জপািদ কমর্ তয্াগ হেয় যায়। 
হিরেpেম মােতায়ারা হেল ৈবধী কমর্ েক করেব? 
 
        “যতkণ না তাঁর uপর ভালবাসা জnায় ততkণ ভিk কাঁচা ভিk। তাঁর uপর ভালবাসা eেল, তখন েসi 
ভিkর নাম পাকা ভিk। 
 
        “যাঁর কাচঁা ভিk, েস ঈ েরর কথা, uপেদশ, ধারণা করেত পাের না। পাকা ভিk হেল ধারণা করেত 
পাের। ফেটাgােফর কােচ যিদ কািল (Silver Nitrate) মাখােনা থােক, তাহেল যা ছিব পেড় তা রেয় যায়। িকnt 

ধু কােচর uপর হাজার ছিব পড়ুক eকটাo থােকনা -- eকটু সের েগেলi, েযমন কাচ েতমিন কাচ। ঈ েরর 
uপর ভালবাসা না থাকেল uপেদশ ধারণা হয় না।” 
 
        িবজয় -- মহাশয়, ঈ রেক লাভ করেত েগেল, তাঁেক দশর্ন করেত েগেল ভিk হেলi হয়? 
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        ীরামকৃ  -- হাঁ, ভিk dারাi তাঁেক দশর্ন হয়, িকnt পাকা ভিk, েpমাভিk, রাগভিk চাi। েসi ভিk 
eেলi তাঁর uপর ভালবাসা আেস। েযমন েছেলর মার uপর ভালবাসা, মার েছেলর uপর ভালবাসা, stীর sামীর 
uপর ভালবাসা। 
 
        “e-ভালবাসা, e-রাগভিk eেল stী-পুt, আtীয়-কুটুেmর uপর েস মায়ার টান থােক না। দয়া থােক। 
সংসার িবেদশ েবাধ হয়, eকিট কমর্ভূিম মাt েবাধ হয়। েযমন পাড়াগাঁেয় বািড় িকnt কলকাতা কমর্ভূিম; 
কলকাতায় বাসা কের থাকেত হয়, কমর্ করবার জনয্। ঈ ের ভালবাসা eেল সংসারাসিk -- িবষয়বুিd -- 
eেকবাের যােব। 
 
        “িবষয়বুিdর েলশমাt থাকেল তাঁেক দশর্ন হয় না। েদশলাiেয়র কািঠ যিদ িভেজ থােক হাজার ঘেষা, 
েকানরকেমi jলেব না -- েকবল eকরাশ কািঠ েলাকসান হয়। িবষয়াসk মন িভেজ েদশলাi। 
 
        “ ীমতী (রািধকা) যখন বলেলন, আিম কৃ ময় েদখিছ, সখীরা বলেল, কi আমরা েতা তাঁেক েদখেত 
পািc না। তুিম িক pলাপ েবাকেচা? ীমতী বলেলন, সিখ! aনুরাগ-a ন চেk মােখা, তাঁেক েদখেত পােব। 
(িবজেয়র pিত) েতামােদর bাhসমােজরi গােন আেছ: 
 
        “pভু িবেন aনুরাগ, কের যjযাগ, েতামাের িক যায় জানা। 
 
        “ei aনুরাগ, ei েpম, ei পাকা ভিk, ei ভালবাসা যিদ eকবার হয়, তাহেল সাকার-িনরাকার di 
সাkাৎকার হয়।” 
 

[ঈ রদশর্ন -- তাঁর কৃপা না হেল হয় না ] 
 
        িবজয় -- ঈ রদশর্ন েকমন কের হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- িচt িd না হেল হয় না। কািমনী-কা েন মন মিলন হেয় আেছ, মেন ময়লা পেড় আেছ। ছুঁচ 
কাদা িদেয় ঢাকেল আর চুmক টােন না। মািট কাদা ধুেয় েফলেল তখন চুmক টােন। মেনর ময়লা েতমিন েচােখর 
জেল ধুেয় েফলা যায়। “েহ ঈ র, আর aমন কাজ করব না” বেল যিদ েকu aনুতােপ কাঁেদ, তাহেল ময়লাটা 
ধুেয় যায়। তখন ঈ রrপ চুmক পাথর মনrপ ছঁুচেক েটেন লন। তখন সমািধ হয়, ঈ রদশর্ন হয়। 
 
        “িকnt হাজার েচ া কর, তাঁর কৃপা না হেল িকছু হয় না। তাঁর কৃপা না হেল তাঁর দশর্ন হয় না। কৃপা িক 
সহেজ হয়? aহংকার eেকবাের তয্াগ করেত হেব। ‘আিম কতর্া’ e-েবাধ থাকেল ঈ রদশর্ন হয় না। ভাঁড়াের 
eকজন আেছ, তখন বািড়র কতর্ােক যিদ েকu বেল, মহাশয় আপিন eেস িজিনস বার কের িদন। তখন কতর্ািট 
বেল, ভাঁড়াের eকজন রেয়েছ, আিম আর িগেয় িক করব! েয িনেজ কতর্া হেয় বেসেছ তার hদয়মেধয্ ঈ র সহেজ 
আেসন না। 
 
        “কৃপা হেলi দশর্ন হয়। িতিন jানসূযর্। তাঁর eকিট িকরেণ ei জগেত jােনর আেলা পেড়েছ, তেবi 
আমরা পরsরেক জানেত পারিছ, আর জগেত কতরকম িবদয্া uপাজর্ন করিছ। তাঁর আেলা যিদ eকবার িতিন 
িনেজ তাঁর মুেখর uপর ধেরন, তাহেল দশর্নলাভ হয়। সাজর্ন সােহব রােt আঁধাের ল ন হােত কের েবড়ায়; তার 
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মুখ েকu েদখেত পায় না। িকnt oi আেলােত েস সকেলর মুখ েদখেত পায়; আর সকেল পরsেরর মুখ েদখেত 
পায়। 
 
        “যিদ েকu সাজর্নেক েদখেত চায়, তাহেল তােক pাথর্না করেত হয়। বলেত হয়, সােহব, কৃপা কের eকবার 
আেলািট িনেজর মুেখর uপর িফরাo, েতামােক eকবার েদিখ। 
 
        “ঈ রেক pাথর্না করেত হয়, ঠাকুর কৃপা কের jােনর আেলা েতামার িনেজর uপর eকবার ধর, আিম 
েতামায় দশর্ন কির। 
 
        “ঘের যিদ আেলা না jেল, েসিট দািরেdর িচh। hদয় মেধয্ jােনর আেলা jালেত হয়। jানদীপ েjেল 
ঘের, bhময়ীর মুখ েদখ না।” 
 
        িবজয় সে  ঔষধ আিনয়ােছন। ঠাকুেরর সmুেখ েসবন কিরেবন। ঔষধ জল িদয়া খাiেত হয়। ঠাকুর জল 
আনাiয়া িদেলন। ঠাকুর aেহতুক কৃপািসnু, িবজয় গািড়ভাড়া, েনৗকাভাড়া িদেয় আিসেত পােরন না। ঠাকুর মােঝ 
মােঝ েলাক পাঠাiয়া েদন, আসেত বেলন। eবার বলরামেক পাঠাiয়ািছেলন। বলরাম ভাড়া িদেবন। বলরােমর 
সে  িবজয় আিসয়ােছন। সnয্ার সময় িবজয়, নবকুমার o িবজেয়র aনয্ানয্ সি গণ বলরােমর েনৗকােত আবার 
uিঠেলন। বলরাম তাঁহািদগেক বাগবাজােরর ঘােট েপৗঁছাiয়া িদেবন। মাsারo oi েনৗকায় uিঠেলন। 
 
        েনৗকা বাগবাজােরর anপূণর্া ঘােট আিসয়া েপৗঁিছল। যখন বলরােমর বাগবাজােরর বািড়র কােছ তাঁহারা 
েপৗঁিছেলন, তখন েজয্াৎsা eকটু uিঠয়ােছ। আজ kপেkর চতুথর্ী িতিথ, শীতকাল, al শীত কিরেতেছ। ঠাকুর 

ীরামকৃে র aমৃেতাপম uপেদশ সমরণ কিরেত কিরেত o তাঁহার আনnমিূতর্ hদেয় ধারণ কিরয়া িবজয়, 
বলরাম, মাsার pভৃিত গৃেহ pতয্াবতর্ন কিরেলন।  
 
 
 



1882, 14i িডেসmবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

a ম পিরেcদ 
 

বাবুরাম pভৃিতর সে , ি  uiল সmn কথা -- েতাতাপুরীর আtহতয্ার স l 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ৈবকাল েবলা িনেজর ঘের পি েমর বারাnায় কথা কিহেতেছন। সে  
বাবুরাম, মাsার, রামদয়াল pভৃিত। িডেসmর, 1882 ী াb। বাবুরাম, রামদয়াল o মাsার আজ রােt থািকেবন। 
শীেতর (বড়িদেনর) ছুিট হiয়ােছ। মাsার আগামী কলয্o থািকেবন। বাবুরাম নূতন নূতন আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ঈ র সব করেছন e-jান হেল েতা জীবnুk। েকশব েসন শmু মিlেকর 
সে  eেসিছল, আিম তােক বললাম, গােছর পাতািট পযর্n ঈ েরর icা িভn নেড় না। sাধীন icা (Free will) 
েকাথায়? সকলi ঈ রাধীন। নয্াংটা aত বড় jানী েগা, েস-i জেল ডুবেত িগছল। eখােন eগার মাস িছল; 
েপেটর বয্ারাম হল, েরােগর যntণায় aিsর হেয় গ ােত ডুবেত িগছল! ঘােটর কােছ aেনকটা চড়া, যত যায় হাঁটু 
জেলর েচেয় আর েবিশ হয় না; তখন আবার বুঝেল, বুেঝ িফের eল। আমার eকবার খুব বািতক বৃিd হেয়িছল, 
তাi গলায় ছুির িদেত িগছলুম। তাi বিল, “মা, আিম যnt, তুিম যntী; আিম রথ, তুিম রথী; েযমন চালাo েতমিন 
চিল -- েযমন করাo েতমিন কির।” 
 
        ঠাকুেরর ঘেরর মেধয্ গান হiেতেছ। ভেkরা গান গািহেতেছন: 
 
        1। hিদ-বৃnাবেন বাস যিদ কর কমলাপিত। 
 oেহ ভিkিpয়, আমার ভিk হেব রাধাসতী ৷৷ 
 মুিk কামনা আমাির, হেব বৃেn েগাপনারী, 
 েদহ হেব নেnর পুরী, েsহ হেব মা যেশামতী ৷৷ 
 আমায় ধর ধর জনাদর্ন, পাপভার েগাবধর্ন, 
 কামািদ ছয় কংসচের ংস কর সmpিত ৷৷ 
 বাজােয় কৃপা বাঁশির, মন েধনুেক বশ কির, 
 িত  hিদেগাে  পুরাo i  ei িমনিত ৷৷ 
 আমার েpমrপ যমুনাকূেল, আশা বংশী বটমূেল, 
 sদাসেভেব সদয়ভােব সতত কর বসিত -- 
 যিদ বল রাখাল-েpেম বnী থািক bজধােম,  
 তেব jানহীন রাখাল েতামার দাস হেব েহ দাশরিথ ৷৷ 
 
        2। আমার pাণ-িপ েরর পািখ গাoনাের। 
 bh-কlতrমূেল বেসের পািখ, িবভুgণ গাo েদিখ (গাo গাo) 
 আর ধমর্, aথর্, কাম, েমাk, সুপk ফল খাoনা ের ৷৷ 
 
        নnন বাগােনর ীনাথ িমt বnুগণ সে  আিসয়ােছন। ঠাকুর তাঁহােক েদিখয়া বিলেতেছন, “ei েয eঁর চkু 
িদয়া িভতরটা সব েদখা যােc। সাসর্ীর দরজার িভতর িদেয় েযমন ঘেরর িভতরকার িজিনস সব েদখা যায়।” 

ীনাথ, যjনাথ eঁরা নnন বাগােনর bাhপিরবারভুk। iঁহােদর বাটীেত pিত বৎসর bাhসমােজর uৎসব হiত। 
uৎসবদশর্ন কিরেত ঠাকুর পের িগয়ািছেলন। 
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        সnয্ার পর ঠাকুরবািড়েত আরিত হiেত লািগল। ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া ঠাকুর ঈ রিচnা কিরেতেছন। 
kেম ভাবািব  হiেলন। ভাব uপশেমর পর বিলেতেছন, “মা oেকo েটেন নাo। o aত দীনভােব থােক। েতামার 
কােছ আসা যাoয়া করেছ।” 
 
        ঠাকুর ভােব বাবুরােমর কথা িক বিলেতেছন? বাবুরাম, মাsার, রামদয়াল pভৃিত বিসয়া আেছন। রািt 8টা-
9টা হiেব। ঠাকুর সমািধতtt বিলেতেছন। জড়সমািধ, েচতনসমািধ, িsতসমািধ, unনাসমািধ। 
 

[িবদয্াসাগর o েচি স খাঁ -- ঈ র িক িন রু? ীরামকৃে র utর ] 
 
        সুখ-dঃেখর কথা হiেতেছ। ঈ র eত dঃখ েকন কেরেছন? 
 
        মাsার -- িবদয্াসাগর aিভমান কের বেলন, “ঈ রেক ডাকবার আর িক দরকার! েদখ েচি স খাঁ যখন 
লুটপাট আরm করেল তখন aেনক েলাকেক বnী করেল; kেম pায় eক লk বnী জেম েগল। তখন েসনাপিতরা 
eেস বলেল মহাশয়, eেদর খাoয়ােব েক? সে  eেদর রাখেল আমােদর িবপদ। িক করা যায়? েছেড় িদেলo 
িবপদ। তখন েচি স খাঁ বলেলন, তাহেল িক করা যায়। oেদর সব বধ কর। তাi কচাকচ কের কাটবার hকুম হেয় 
েগল। ei হতয্াকা  েতা ঈ র েদখেলন? কi eকটু িনবারণ েতা করেলন না। তা িতিন থােকন থাকুন, আমার 
দরকার েবাধ হেc না। আমার েতা েকান uপকার হল না!” 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েরর কাযর্ িক বুঝা যায়, িতিন িক uেdেশয্ িক কেরন? িতিন সৃি , পালন, সংহার সবi 
করেছন। িতিন েকন সংহার করেছন আমরা িক বুঝেত পাির? আিম বিল, মা, আমার েবাঝবারo দরাকার নাi, 
েতামার পাদপেd ভিk িদo। মানুষ জীবেনর uেdশয্ ei ভিkলাভ। আর সব মা জােনন। বাগােন আম েখেত 
eেসিছ; কত গাছ, কত ডাল, কত েকািট পাতা -- e-সব বেস বেস িহসাব করবার আমার িক দরকার! আিম আম 
খাi, গাছপাতার িহসােব আমার দরকার নাi। 
 
        ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত আজ রােt বাবুরাম, মাsার o রামদয়াল শয়ন কিরেলন। 
 
        গিভর রািt, 2টা-3টা হiেব। ঠাকুেরর ঘের আেলা িনিভয়া িগয়ােছ। িতিন িনেজ িবছানায় বিসয়া ভkেদর 
সিহত মােঝ মােঝ কথা কিহেতেছন। 
 

[ ীরামকৃ  o বাবুরাম, মাsার pভৃিত -- দয়া o মায়া -- কিঠন সাধন o ঈ রদশর্ন ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsার pভৃিত ভkেদর pিত) -- েদখ, দয়া আর মায়া e-dিট আলাদা িজিনস। মায়া মােন 
আtীেয় মমতা; েযমন বাপ-মা, ভাi-ভgী, stী-পুt, eেদর uপর ভালবাসা। দয়া সবর্ভূেত ভালবাসা; সমদৃি । 
কাr িভতর যিদ দয়া েদখ েযমন িবদয্াসাগেরর, েস জানেব ঈ েরর দয়া। দয়া েথেক সবর্ভূেতর েসবা হয়। মায়াo 
ঈ েরর। মায়া dারা িতিন আtীয়েদর েসবা কিরেয় লন। তেব eকিট কথা আেছ; মায়ােত ajান কের রােখ, আর 
বd কের। িকnt দয়ােত িচt িd হয়। kেম বnন মুিk হয়। 
 
        “িচt িd না হেল ভগবান দশর্ন হয় না। কাম, েkাধ, েলাভ -- e-সব হয় করেল তেব তাঁর কৃপা হয়; তখন 
দশর্ন হয়। েতামােদর aিত gহয্কথা বলিছ, কাম জয় করবার জনয্ আিম aেনক কা  কেরিছলাম। eমন িক আনn 
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আসেনর চািরদেক ‘জয় কালী’ ‘জয় কালী’ বেল aেনকবার pদিkণ কেরিছলাম। আমার দশ-eগার বৎসর বয়েস 
যখন o-েদেশ িছলুম, েসi সমেয় oi aবsািট (সমািধ aবsা) হেয়িছল; মাঠ িদেয় েযেত েযেত যা দশর্ন করলাম 
তােত িবhল হেয়িছলাম। ঈ রদশর্েনর কতরgিল লkণ আেছ। েজয্ািত েদখা যায়, আনn হয়। বুেকর িভতর 
তুবিড়র মেতা gরgর কের মহাবায়ু oেঠ।” 
 
        পরিদন বাবুরাম, রামদয়াল বািড় িফিরয়া েগেলন। মাsার েসiিদনo রািt ঠাকুেরর সে  aিতবািহত 
করেলন। েসিদন িতিন ঠাকুরবািড়েতi pসাদ পাiেলন। 
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নবম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের মােরায়াড়ী ভkগণসে  ীরামকৃ  
 
        ৈবকাল হiয়ােছ। মাsার o d-eকিট ভk বিসয়া আেছন। কতকgিল মােরায়াড়ী ভk আিসয়া pণাম 
কিরেলন। তাঁহারা কিলকাতায় বয্াবসা কেরন। তাঁহারা ঠাকুরেক বিলেতেছন, আপিন আমােদর িকছু uপেদশ কrন। 
ঠাকুর হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মােরায়াড়ী ভkেদর pিত) -- েদখ, “আিম আর আমার” e-dিট ajান। েহ ঈ র, তুিম কতর্া 
আর েতামার ei সব eর নাম jান। আর ‘আমার’ েকমন কের বলেব? বাগােনর সরকার বেল, আমার বাগান, 
িকnt যিদ েকান েদাষ কের তখন মিনব তািড়য়া েদয়, তখন eমন সাহস হয় না েয, িনেজর আেমর িসnকুটা 
বাগান েথেক েবর কের আেন। কাম, েkাধ আিদ যাবার নয়; ঈ েরর িদেক েমাড় িফিরেয় দাo। কামনা, েলাভ 
করেত হয় েতা ঈ রেক পাবার কামনা, েলাভ কর। িবচার কের তােদর তািড়েয় দাo। হািত পেরর কলাগাছ েখেত 
েগেল মাhত a শু মাের। 
 
        “েতামরা েতা বয্বসা কর, kেম kেম unিত করেত হয় জােনা। েকu আেগ েরিড়র কল কের, আবার েবিশ 
টাকা হেল কাপেড়র েদাকান কের। েতমিন ঈ েরর পেথ eিগেয় েযেত হয়। হল, মােঝ মােঝ িদন কতক িনজর্েন 
েথেক েবিশ কের তাঁেক ডাকেল। 
 
        “তেব িক জােনা? সময় নাহেল িকছু হয় না। কাr কাr েভাগকমর্ aেনক বািক থােক। তাi জনয্ েদিরেত 
হয়। েফাঁড়া কাঁচা aবsায় ast করেল িহেত িবপরীত হয়। েপেক মুখ হেল তেব ডাkার ast কের। েছেল বেলিছল, 
মা, eখন আিম ঘুমুi আমার বােহয্ েপেল তখন তুিম তুল। মা বলেল, বাবা, বােহয্েতi েতামায় তুলেব, আমায় 
তুলেত হেব না।” (সকেলর হাসয্) 
 

[মােরায়াড়ী ভk o বয্বসােয় িমথয্াকথা -- রামনাম কীতর্ন ] 
 
        মােরায়াড়ী ভেkরা মােঝ মােঝ ঠাকুেরর েসবার জনয্ িম াnািদ dবয্ আেনন, ফলািদ থাল িমছির iতয্ািদ। 
থাল িমছিরেত েগালাপ জেলর গn। ঠাকুর িকnt েসi সব িজিনস pায় েসবা কেরন না। বেলন, oেদর আেনক 
িমথয্াকথা কেয় টাকা েরাজগার করেত হয়। তাi uপিsত মােরায়াড়ীেদর কথাcেল uপেদশ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, বয্বসা করেত েগেল সতয্কথার আঁট থােক না। বয্বসায় েতজী মিn আেছ। নানেকর 
গেl আেছ েয িতিন বলেলন, aসাধুর dবয্ েভাজন করেত িগেয় েদখলুম েয, েস-সব রk মাখা হেয় েগেছ। 
সাধুেদর d িজিনস িদেত হয়। িমথয্া uপােয় েরাজগার করা িজিনস িদেত নাi। সতয্পেথ ঈ রেক পাoয়া যায়।1  
 
        সবর্দা তাঁর নাম করেত হয়। কােজর সময় মনটা তাঁর কােছ েফেল রাখেত হয়। েযমন আমার িপেঠ েফাঁড়া 
                                                 
1 সেতয্ন লভয্sপসা েহয্ষ আtা, সময্g jােনন bhেযর্য্ণ িনতয্m । 
                                                               [মু েকাপিনষd  -- 3/1/5] 
  সতয্েমব জয়েত নানৃতm । 
                                                               [মু েকাপিনষd  -- 3/1/6] 
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হেয়েছ, সব কাজ করিছ, িকnt মন েফাঁড়ার িদেক রেয়েছ। রামনাম করা েবশ। েয রাম দশরেথর েছেল; আবার 
জগৎ সৃি  কেরেছন; আর সবর্ভূেত আেছন। আর aিত িনকেট আেছন। anের বািহের। 
 

“oিহ রাম দশরথকী েবটা, 
oিহ রাম ঘট ঘটেম েলটা, 
oিহ রাম জগৎ পেশরা, 

oিহ রাম সব েস িনয়ারা।” 
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ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ীযুk রাখাল, pাণকৃ , েকদার pভৃিত ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের pাণকৃ , মাsার pভৃিত সে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কালীবািড়র েসi পূবর্পিরিচত ঘের ভkসে  বিসয়া আেছন। িনিশিদন হিরেpেম -- মার 
েpেম -- মােতায়ারা! 
 
        েমেঝেত মাdর পাতা; িতিন েসi মাdের আিসয়া বিসয়ােছন। সmুেখ pাণকৃ  o মাsার। ীযুk রাখালo 
ঘের আেছন। হাজরা মহাশয় ঘেরর বািহের দিkণ-পূবর্ বারাnায় বিসয়া আেছন। 
 
        শীতকাল -- েপৗষ মাস; ঠাকুেরর গােয় েমালিsেনর র য্াপার। েসামবার, েবলা 8টা। 18i েপৗষ, কৃ া 
a মী। 1লা জানুয়াির, 1883। 
 
        eখন anর  ভkগণ aেনেকi আিসয়া ঠাকুেরর সিহত িমিলত হiয়ােছন। নূয্নািধক eক বৎসর কাল 
নেরnd, রাখাল, ভবনাথ, বলরাম, মাsার, বাবুরাম, লাটু pভৃিত সবর্দা আসা-যাoয়া কিরেতেছন। তাঁহােদর 
বৎসরািধক পূবর্ হiেত রাম, মেনােমাহন, সুেরnd, েকদার আিসেতেছন। 
 
        pায় পাচঁ মাস হiল, ঠাকুর ীরামকৃ  িবদয্াসাগেরর বাdড়বাগােনর বাটীেত ভাগমন কিরয়ািছেলন। di 
মাস হiল ীযুk েকশব েসেনর সিহত িবজয়ািদ bাhভkসে  েনৗযােন (sীমার-e) আনn কিরেত কিরেত 
কিলকাতায় িগয়ািছেলন। 
 
        ীযুk pাণকৃ  মুেখাপাধয্ায় কিলকাতার শয্ামপুকুর পlীেত বাস কেরন। তাঁহার আিদ িনবাস জনাi gােম। 
Exchange-  eর বড়বাবু। িনলােমর কাজ তদারক কেরন। pথম পিরবােরর সnান না হoয়ােত, তাঁহার মত লiয়া 
িdতীয়বার দার পিরgহ কিরয়ােছন। তাঁহারi eকমাt পুtসnান হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ েক pাণকৃ  বড় ভিk 
কেরন। eকটু sূলকায়, তাi ঠাকুর মােঝ মােঝ ‘েমাটা বামুন’ বিলেতন। aিত সjন বয্িk। pায় নয় মাস হiল 
ঠাকুর তাঁহার বাটীেত ভkসে  িনমntণ gহণ কিরয়ািছেলন। pাণকৃ  নানা বয্ ন o িম াnািদ কিরয়া anেভাগ 
িদয়ািছেলন। 
 
        ঠাকুর েমেঝেত বিসয়া আেছন। কােছ eক চয্াঙড়া িজিলিপ -- েকান ভk আিনয়ােছন। িতিন eকটু িজিলিপ 
ভািঙয়া খাiেলন। 
 
        ীরামকৃ  (pাণকৃে র pিত সহােসয্) -- েদখছ আিম মােয়র নাম কির বেল -- ei সব িজিনস েখেত 
পািc! (হাসয্) 
 
        “িকnt িতিন লাu কুমেড়া ফল েদন না -- িতিন aমৃত ফল েদন -- jান, েpম, িবেবক, ৈবরাগয্।” 
 
        ঘের eকিট ছয়-সাত বছেরর েছেল pেবশ কিরল। ঠাকুর ীরামকৃে র বালকাবsা। eকজন েছেল েযমন 
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আর eকজন েছেলর কাছ েথেক খাবার লুিকেয় রােখ -- পােছ েস খাiয়া েফেল, ঠাকুেররo িঠক েসi aপূবর্ 
বালকবৎ aবsা হiেতেছ। িতিন িজিলিপর চয্াংড়ািট হাত ঢাকা িদয়া লুকাiেতেছন। kেম িতিন চয্াংড়ািট eকপাে র্ 
সরাiয়া রািখয়া িদেলন। 
 
        pাণকৃ  গৃহs বেটন, িকnt িতিন েবদাnচচর্া কেরন  --  বেলন,  bh সতয্, জগৎ িমথয্া; িতিনi আিম  --  
েসাঽহm । ঠাকুর তাঁহােক বেলন, কিলেত anগত pাণ -- কিলেত নারদীয় ভিk। 
 
        “েস েয ভােবর িবষয়, ভাব বয্তীত aভােব েক ধরেত পাের!” -- 
 
        বালেকর নয্ায় হাত ঢািকয়া িম াn লুকাiেত লুকাiেত ঠাকুর সমািধs হiেলন। 



1883, 1লা জানুয়াির 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

িdতীয় পিরেcদ 
 

ভাবরাজয্ o rপদশর্ন 
 
        ঠাকুর সমািধs -- aেনকkণ ভাবািব  হiয়া বিসয়া আেছন। েদহ নিড়েতেছ না -- চkু snহীন -- িনঃ াস 
পিড়েতেছ িকনা -- বুঝা যায় না। 
 
        aেনকkণ পের দীঘর্িনঃ াস েফিলেলন -- েযন iিndেয়র রােজয্ আবার িফিরয়া আিসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (pাণকৃে র pিত) -- িতিন ধু িনরাকার নন, িতিন আবার সাকার। তাঁর rপ দশর্ন করা যায়। 
ভাব-ভিkর dারা তাঁর েসi aতুলনীয় rপ দশর্ন করা যায়। মা নানাrেপ দশর্ন েদন। 
 

[েগৗরা দশর্ন -- রিতর মা েবেশ মা ] 
 
        “কাল মােক েদখলাম। েগrয়া জামা পরা, মুিড় েসলাi নাi। আমার সে  কথা কেcন। 
 
        “আর-eকিদন মুসলমােনর েমেয়rেপ আমার কােছ eেসিছেলন। মাথায় িতলক িকnt িদগmরী। ছয় সাত 
বছেরর েমেয় -- আমার সে  সে  েবড়ােত লাগল o ফচিকিম করেত লাগল। 
 
        “hেদর বািড়েত যখন িছলাম -- েগৗরা দশর্ন হেয়িছল -- কােলােপেড় কাপড় পরা। 
 
        “হলধারী বলত িতিন ভাব-aভােবর aতীত। আিম মােক িগেয় বললাম, মা, হলধারী e-কথা বলেছ, তাহেল 
rপ-টুপ িক সব িমথয্া? মা রিতর মার েবেশ আমার কােছ eেস বলেল, ‘তুi ভােবi থাক।’ আিমo হলধারীেক 
তাi বললাম। 
 
        “eক-eকবার o-কথা ভুেল যাi বেল ক  হয়। ভােব না েথেক দাঁত েভেঙ েগল। তাi ৈদববাণী বা pতkয্ 
না হেল ভােবi থাকব -- ভিk িনেয় থাকব। িক বল?” 
 
        pাণকৃ  -- আjা 
 

[ভিkর aবতার েকন? রােমর icা ] 
 
        ীরামকৃ  -- আর েতামােকi বা েকন িজjাসা কির। eর িভতের েক eকটা আেছ। েসi আমােক িনেয় 
eirপ কেc। মােঝ মােঝ েদবভাব pায় হত, -- আিম পুেজা না করেল শাn হতুম না। 
 
        “আিম যnt, িতিন যntী। িতিন েযমন করান, েতমিন কির। েযমন বলান, েতমিন বিল। 
 
 “pসাদ বেল ভবসাগের, বেস আিছ ভািসেয় েভলা। 
     েজায়ার eেল uিজেয় যাব, ভািটেয় যাব ভাটার েবলা ৷৷ 
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        “ঝেড়র eঁেটা পাতা কখনo uেড় ভাল জায়গায় িগেয় পড়ল, কখন বা ঝেড় নদর্মায় িগেয় পড়ল -- ঝড় 
েযিদেক লেয় যায়। 
 
        “তাঁতী বলেল, রােমর icায় ডাকািত হল, রােমর icায় আমােক পুিলেস ধরেল -- আবার রােমর icায় 
েছেড় িদেল। 
 
        “হনুমান বেলিছল, েহ রাম, শরণাগত, শরণাগত; -- ei আশীবর্াদ কর েযন েতামার পাদপেd dাভিk 
হয়। আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi। 
  
         “েকালা বয্াঙ মুমূষর্ aবsায় বলেল, রাম, যখন সােপ ধের তখন ‘রাম রkা কর’ বেল িচৎকার কির। িকnt 
eখন রােমর ধনুক িবঁেধ মের যািc, তাi চুপ কের আিছ। 
 
        “আেগ pতয্k দশর্ন হেতা -- ei চkু িদেয় -- েযমন েতামায় েদখিছ। eখন ভাবাsায় দশর্ন হয়। 
 
        “ঈ রলাভ হেল বালেকর sভাব হয়। েয যােক িচnা কের তার সtা পায়। ঈ েরর sভাব বালেকর নয্ায়। 
বালক েযমন েখলাঘর কের, ভােঙ গেড় -- িতিনo েসirপ সৃি , িsিত, pলয় কেcন। বালক েযমন েকানo gেণর 
বশ নয় -- িতিনo েতমিন সtt, রজঃ, তমঃ িতন gেণর aতীত। 
 
        “তাi পরমহংেসরা দশ-পাঁচজন বালক সে  রােখ, sভাব আেরােপর জনয্।” 
 
        আগরপাড়া হiেত eকিট িবশ-বাiশ বছেরর েছাকরা আিসয়ােছন। েছেলিট যখন আেসন ঠাকুরেক iশারা 
কিরয়া িনজর্েন লiয়া যান o চুিপ চুিপ মেনর কথা কন। িতিন নূতন যাতায়াত কিরেতেছন। আজ েছেলিট কােছ 
আিসয়া েমেঝেত বিসয়ােছন। 
 

[pকৃিতভাব o কামজয় -- সরলতা o ঈ রলাভ ] 
 
        ীরামকৃ  (েছেলিটর pিত) -- আেরাপ করেল ভাব বদেল যায়। pকৃিতভাব আেরাপ করেল kেম কামািদ 
িরপু ন  হেয় যায়। িঠক েমেয়েদর মতন বয্বহার হেয় দাঁড়ায়। যাtােত যারা েমেয় সােজ তােদর নাiবার সময় 
েদেখিছ -- েমেয়েদর মেতা দাঁত মােজ, কথা কয়। 
 
        “তুিম eকিদন শিন-ম লবাের eস।” 
 
        (pাণকৃে র pিত) -- bh o শিk aেভদ। শিk না মানেল জগৎ িমথয্া হেয় যায়, আিম-তুিম, ঘরবািড়, 
পিরবার -- সব িমথয্া। oi আদয্াশিk আেছন বেল জগৎ দাঁিড়েয় আেছ। কাঠােমার খঁুিট না থাকেল কাঠােমাi হয় 
না -- সুnর dগর্া ঠাকুর-pিতমা হয় না। 
 
        “িবষয়বুিd তয্াগ না করেল ৈচতনয্i হয় না -- ভগবানলাভ হয় না -- িবষয়বুিd থাকেলi কপটতা হয়। 
সরল না হেল তাঁেক পাoয়া যায় না -- 
 
 “eiিস ভিk কর ঘট িভতর েছাড় কপট চতুরাi। 
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 েসবা বিn আuর aধীনতা সহেজ িমিল রঘুরাi ৷৷ 
 
        “যারা িবষয়কমর্ কের -- aিফেসর কাজ িক বয্বসা -- তােদরo সেতয্েত থাকা uিচত। সতয্কথা কিলর 
তপসয্া।” 
 
        pাণকৃ  -- aিsn  ধেমর্ মেহিশ সয্াৎ সতয্বাদী িজেতিndয়ঃ। 
                      পেরাপকারিনরেতা িনিবর্কারঃ সদাশয়ঃ ৷৷ 
 
       “মহািনবর্াণতেnt erপ আেছ।” 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, oigিল ধারণা করেত হয়। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃে র যেশাদার ভাব o সমািধ 
 
        ঠাকুর েছাট খাটিটর uপর িগয়া িনেজর আসেন uপিব  হiয়ােছন। সবর্দাi ভােব পূণর্। ভাবচেk রাখালেক 
দশর্ন কিরেতেছন। রাখালেক েদিখেত েদিখেত বাৎসলয্ রেস আplত হiেলন; aে  পলুক হiেতেছ। ei চেk িক 
যেশাদা েগাপালেক েদিখেতন? 
 
        েদিখেত েদিখেত আবার ঠাকুর সমািধs হiেলন। ঘেরর মধয্s ভেkরা aবাক o িনsb হiয়া ঠাকুর 

ীরামকৃে র ei ad ুত ভাবাবsা দশর্ন কিরেতেছন। 
 
        িকি ৎ pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন, রাখালেক েদেখ udীপন েকন হয়? যত eিগেয় যােব ততi ঐ েযর্র 
ভাগ কম পেড় যােব। সাধেকর pথম দশর্ন হয় দশভুজা ঈ রী মূিতর্। েস-মূিতর্েত ঐ েযর্র েবিশ pকাশ। তারপর 
দশর্ন িdভুজা -- তখন দশ হাত নাi -- aত astশst নাi। তারপর েগাপাল-মূিতর্ দশর্ন -- েকান ঐ যর্ নাi -- 
েকবল কিচ েছেলর মূিতর্। eরo পাের আেছ -- েকবল েজয্ািতঃ দশর্ন। 
 

[সমািধর পর িঠক bhjােনর aবsা -- িবচার o আসিk তয্াগ ] 
 
        “তাঁেক লাভ হেল, তাঁেত সমািধs হেল -- jানিবচার আর থােক না। 
 
        “jানিবচার আর কতkণ? যতkণ aেনক বেল েবাধ হয় -- 
 
        “যতkণ জীব, জগৎ, আিম, তুিম -- e-সব েবাধ থােক। যখন িঠক িঠক eক jান হয় তখন চুপ হেয় যায়। 
েযমন ৈtল  sামী। 
 
        “bাhণ েভাজেনর সময় েদখ নাi? pথমটা খুব হiচi। েপট যত ভের আসেছ ততi হiচi কেম যােc। 
যখন দিধ মুি  পড়ল তখন েকবল সুপ-সাপ! আর েকানo শb নাi। তারপরi িনdা -- সমািধ। তখন হiচi আর 
আেদৗ নাi। 
 
       (মাsার o pাণকৃে র pিত) -- “aেনেক bhjােনর কথা কয়, িকnt িনেচর িজিনস লেয় থােক। ঘরবািড়, 
টাকা, মান, iিনdয়সুখ। মনুেমেnর িনেচ যতkণ থাক ততkণ গািড়, েঘাড়া, সােহব, েমম -- eiসব েদখা যায়। 
uপের uঠেল েকবল আকাশ, সমুd, ধু-ধু কেc! তখন বািড়, েঘাড়া, গািড়, মানুষ e-সব আর ভাল লােগ না; e-
সব িপঁপেড়র মেতা েদখায়! 
 
        “bhjান হেল সংসারাসিk, কািমনী-কা েন uৎসাহ -- সব চেল যায়। সব শািn হেয় যায়। কাঠ েপাড়বার 
সময় aেনক পড়পড় শb আর আgেনর ঝাঁঝ। সব েশষ হেয় েগেল, ছাi পড়ল -- তখন আর শb থােক না। 
আসিk েগেলi uৎসাহ যায় -- েশেষ শািn। 
 
        “ঈ েরর যত িনকেট eিগেয় যােব ততi শািn। শািnঃ শািnঃ শািnঃ pশািnঃ। গ ার যত িনকেট যােব 
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ততi শীতল েবাধ হেব। sান করেল আরo শািn। 
 
        “তেব জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt, e-সব, িতিন আেছন বেল সব আেছ। তাঁেক বাদ িদেল িকছুi থােক না। 
1-eর িপেঠ aেনক শূনয্ িদেল সংখয্া েবেড় যায়। 1-েক পুঁেছ েফলেল শূেনয্র েকানo পদাথর্ থােক না।” 
 
        pাণকৃ েক কৃপা কিরবার জনয্ ঠাকুর িক eiবার িনেজর aবsা সmেn iি ত কিরেতেছন? 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন -- 
 

[ঠাকুেরর aবsা -- bhjােনর পর “ভিkর আিম” ] 
 
        “bhjােনর পর -- সমািধর পর -- েকহ েকহ েনেম eেস ‘িবদয্ার আিম’, ‘ভিkর আিম’ লেয় থােক। 
বাজার চুেক েগেল েকu েকu আপনার খুিশ বাজাের থােক। েযমন নারদািদ। তাঁরা েলাকিশkার জনয্ ‘ভিkর 
আিম’ লেয় থােকন। শ রাচাযর্ েলাকিশkার জনয্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন। 
 
        “eকটুo আসিk থাকেল তাঁেক পাoয়া যায় না। সূতার িভতর eকটু আঁশ থাকেল ছঁুেচর িভতর যােব না। 
 
        “িযিন ঈ রলাভ কেরেছন, তাঁর কাম-েkাধািদ নামমাt। েযমন েপাড়া দিড়। দিড়র আকার। িকnt ফুঁ িদেল 
uেড় যায়। 
 
        “মন আসিkশূনয্ হেলi তাঁেক দশর্ন হয়। d মেন যা uঠেব েস তাঁরi বাণী। d মনo যা d বুিdo তা -
- d আtাo তা। েকননা িতিন বi আর েকu d নাi। 
 
        “তাঁেক িকnt লাভ করেল ধমর্াধেমর্র পার হoয়া যায়।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর েসi েদবdলর্ভকেn রামpসােদর গান ধিরেলন: 
 
 আয় মন েবড়ােত যািব। 
 কালী-কlতrমূেল ের, চাির ফল কুড়ােয় পািব ৷৷ 
 pবৃিt িনবৃিt জায়া িনবৃিtের সে  লিব। 
 িবেবক নােম তার েবটাের তttকথা তায় ধািব ৷৷ 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃে র ীরাধার ভাব 
 
        ঠাকুর দিkণ-পূবর্ বারাnায় আিসয়া বিসয়ােছন। pাণকৃ ািদ ভkগণo সে  সে  আিসয়ােছন। হাজরা 
মহাশয় বারাnায় বিসয়া আেছন। ঠাকুর হািসেত হািসেত pাণকৃ েক বিলেতেছন -- 
 
        “হাজরা eকিট কম নয়। যিদ eখােন বড় দরগা হয়, তেব হাজরা েছাট দরগা।” (সকেলর হাসয্) 
 
        বারাnার দরজায় নবকুমার আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন। ভkেদর েদিখয়াi চিলয়া েগেলন। ঠাকুর বিলেতেছন, 
“aহংকােরর মূিতর্”। 
 
        েবলা সােড় নয়টা হiয়ােছ। pাণকৃ  pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন -- কিলকাতার বাটীেত িফিরয়া 
যাiেবন। 
 
        eকজন ৈবরাগী েগাপীযেnt ঠাকুেরর ঘের গান কিরেতেছন: 
 
         িনতয্ানেnর জাহাজ eেসেছ। 
         েতারা পাের যািব েতা ধর eেস ৷৷ 
 ছয় মােনায়াির েগারা, তারা েদয় সদা পারা, 
         বুক িপেঠ তার ঢাল খাঁড়া েঘরা। 
 তারা সদর dয়ার আলগা কের রtমািণক িবলােc। 
 
গান --         ei েবলা েন ঘর েছেয়। 
 eবাের বষর্া ভাির, হo h ঁিশয়াির, লােগা আদা জল েখেয়। 
     যখন আসেব বণা, েদখেত েদেব না। 
     বাঁশ বাখাির পেচ যােব, ঘর ছাoয়া হেব না। 
 েযমন আসেব ঝটকা, uড়েব মটকা, মটকা জােব ফাঁক হেয়। 
            (তুিমo যােব হাঁ হেয়)। 
 
গান -- কার ভােব নেদ eেস, কাঙাল েবেশ, হির হেয় বলিছ হির। 
 কার ভােব ধেরছ ভাব, eমন sভাব, তাo েতা িকছু বুঝেত নাির। 
 
        ঠাকুর গান িনেতেছন, eমন সময় ীযুk েকদার চাটুেজয্ আিসয়া pণাম কিরেলন। িতিন আিফেসর েবশ 
পিরয়া আিসয়ােছন, চাপকান, ঘিড়, ঘিড়র েচন। িকnt ঈ েরর কথা হiেলi িতিন চেkর জেল ভািসয়া যান। aিত 
েpিমক েলাক। anের েগাপীর ভাব। 
 
        েকদারেক েদিখয়া ঠাকুেরর eেকবাের ীবৃnাবনলীলা udীপন হiয়া েগল। েpেম মােতায়ারা হiয়া 
দ ায়মান হiেলন o েকদারেক সেmাধন কিরয়া গান গািহেতেছন: 
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 সিখ, েস বন কতদূর। 
        (যথা আমার শয্ামসুnর)    (আর চিলেত েয নাির) 
 
        ীরাধার ভােব গান গাiেত গাiেত ঠাকুর সমািধs। িচtািপর্েতর নয্ায় দ ায়মান। েকবল চেkর di েকাণ 
িদয়া আনnাr পিড়েতেছ। 
 
        েকদার ভূিম । ঠাকুেরর চরণ sশর্ কিরয়া sব কিরেতেছন: 
 
 hদয়কমলমেধয্ িনিবর্েশষং িনরীহm । 
 হিরহরিবিধেবদয্ং েযািগিভধর্য্ানগময্m  ৷৷ 
 জননমরণভীিত ংিশ সিcৎ srপm । 
 সকল ভুবনবীজং bhৈচতনয্মীেড় ৷৷ 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ  pকৃিতs হiেতেছন। েকদার িনজ বাটী হািলসহর হiেত কিলকাতায় 
কমর্sেল যাiেবন। পেথ দিkেণ র কালী-মিnের ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া যাiেতেছন। eকটু িব াম 
কিরয়া েকদার িবদায় gহণ কিরেলন। 
 
        eirেপ ভkসে  কথা কিহেত কিহেত েবলা pায় d-pহর হiল। ীযুk রামলাল ঠাকুেরর জনয্ থালা 
কিরয়া মা-কালীর pসাদ আিনয়া িদেলন। ঘেরর মেধয্ ঠাকুর দিkণাসয্ হiয়া আসেন বিসেলন o pসাদ পাiেলন। 
আহার বালেকর নয্ায় -- eকটু eকটু সব মুেখ িদেলন।  
 
        আহারােn ঠাকুর েছাট খাটিটেত eকটু িব াম কিরেতেছন। িকয়ৎkণ পের মােরায়াড়ী ভেkরা আিসয়া 
uপিsত হiেলন। 
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প ম পিরেcদ 
 

aভয্াসেযাগ -- di পথ -- িবচার o ভিk 
 
        েবলা 3টা। মােরায়াড়ী ভেkরা েমেঝেত বিসয়া ঠাকুরেক p  কিরেতেছন। মাsার, রাখাল o aনয্ানয্ 
ভেkরা ঘের আেছন। 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ, uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- diরকম আেছ। িবচারপথ -- আর aনুরাগ বা ভিkর পথ। 
 
        “সৎ-aসৎ িবচার। eকমাt সৎ বা িনতয্বst ঈ র, আর সমs aসৎ বা aিনতয্। বািজকরi সতয্, েভলিক 
িমথয্া। eiিট িবচার। 
 
        “িবেবক আর ৈবরাগয্। ei সৎ-aসৎ িবচােরর নাম িবেবক। ৈবরাগয্ aথর্াৎ সংসােরর dেবয্র uপর িবরিk। 
eিট eকবাের হয় না। -- েরাজ aভয্াস করেত হয়। -- তারপর তাঁর icায় মেনর তয্াগo করেত হয়, বািহেরর 
তয্াগo করেত হয়। কলকাতার েলাকেদর বলবার েজা নাi ‘ঈ েরর জনয্ সব তয্াগ কর’ -- বলেত হয় ‘মেন তয্াগ 
কর।’ 
 
        “aভয্াসেযােগর dারা কািমনী-কা েন আসিk তয্াগ করা যায়। গীতায় e-কথা আেছ। aভয্াস dারা মেন 
aসাধারণ শিk eেস পেড়, তখন iিndয় সংযম করেত -- কাম, েkাধ বশ করেত -- ক  হয় না। েযমন কcপ 
হাত-পা েটেন িনেল আর বািহর কের না; কুড়ুল িদেয় চারখানা কের কাটেলo আর বািহর কের না।” 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ, di পথ বলেলন; আর-eক পথ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- aনুরােগর বা ভিkর পথ। বয্াকলু হেয় eকবার কাঁদ -- িনজর্েন, েগাপেন -- েদখা দাo বেল। 
 
        “ডাক েদিখ মন ডাকার মেতা েকমন শয্ামা থাকেত পাের!” 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ, সাকারপূজার মােন িক? আর িনরাকার, িনgর্ণ -- eর মােনi বা িক? 
 
        ীরামকৃ  -- েযমন বােপর ফেটাgাফ েদখেল বাপেক মেন পেড়, েতমিন pিতমায় পূজা করেত করেত 
সেতয্র rপ udীপন হয়। 
 
        “সাকারrপ িকরকম জান? েযমন জলরািশর মাঝ েথেক ভুড়ভিুড় uেঠ েসirপ। মহাকাশ িচদাকাশ েথেক 
eক-eকিট rপ uঠেছ েদখা যায়। aবতারo eকিট rপ। aবতারলীলা েস আদয্াশিkরi েখলা।”  
 

[পাি তয্ -- আিম েক? আিমi তুিম ] 
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        “পাি েতয্ িক আেছ? বয্াকুল হেয় ডাকেল তাঁেক পাoয়া যায়। নানা িবষয় জানবার দরকার নাi। 
 
        “িযিন আচাযর্ তাঁরi পাঁচটা জানা দরকার। aপরেক বধ করবার জনয্ ঢাল-তেরায়াল চাi; আপনােক বধ 
করবার জনয্ eকিট ছঁুচ বা নrন হেলi হয়। 
 
        “আিম েক, eiিট খুঁজেত েগেল তাঁেকi পাoয়া যায়। আিম িক মাংস, না হাড়, না রk, না মjা -- না মন, 
না বুিd? েশেষ িবচাের েদখা যায় েয, আিম e-সব িকছুi নয়। ‘েনিত’ ‘েনিত’। আtা ধরবার েছাঁবার েজা নাi। 
িতিন িনgর্ণ -- িনrপািধ। 
 
        “িকnt ভিk মেত িতিন সgণ। িচnয় শয্াম, িচnয় ধাম -- সব িচnয়।” 
 
        মােরায়াড়ী ভেkরা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। 
 

[দিkেণ ের সnয্া o আরিত ] 
 
        সnয্া হiল। ঠাকুর গ াদশর্ন কিরেতেছন। ঘের pদীপ jালা হiল, ীরামকৃ  জগnাতার নাম কিরেতেছন 
o খাটিটেত uপিব  হiয়া তাঁহার িচnা কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুরবািড়েত eiবার আরিত হiেতেছ। যাঁহারা eখনo েপাsার uপর বা প বটী মেধয্ পাদচারণ 
কিরেতেছন তাঁহারা দূর হiেত আরিতর মধুর ঘnা-িননাদ িনেতেছন। েজায়ার আিসয়ােছ -- ভাগীরথী কুলকুল 
শb কিরয়া utরবািহনী হiেতেছন। আরিতর মধুর শb কুলকুল শেbর সিহত িমি ত হiয়া আরo মধরু হiয়ােছ। 
ei সকেলর মেধয্ েpেমাnt ঠাকুর ীরামকৃ  বিসয়া আেছন। সকলi মধুর! hদয় মধুময়! মধু, মধু, মধু! 
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েবলঘের gােম েগািবn মুেখাপাধয্ােয়র বাটীেত ীরামকৃে র নেরnd pভৃিত ভkসে  
কীতর্নানেn 

 
pথম পিরেcদ 

 
        ীরামকৃ  েবলঘের ীযুk েগািবn মুখুেjর বাটীেত ভাগমন কিরয়ােছন। আজ রিববার, (7i ফাlgন) 
18i েফbrয়াির, 1883 ী াb, মাঘ kা dাদশী, পুষয্ানkt। নেরnd, রাম pভৃিত ভkরা আিসয়ােছন, 
pিতেবিশগণ আিসয়ােছন। 7/8টার সময় pথেমi ঠাকুর নেরndািদসে  সংকীতর্েন নৃতয্ কিরয়ািছেলন। 
 

[েবলঘেরবািসেক uপেদশ -- েকন pণাম -- েকন ভিkেযাগ ] 
 
        কীতর্নােn সকেলi uপেবশন কিরেলন। aেনেকi ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন। ঠাকুর মােঝ মােঝ 
বিলেতেছন, “ঈ রেক pণাম কর।” আবার বিলেতেছন, “িতিনi সব হেয় রেয়েছন, তেব eক-eক জায়গায় েবিশ 
pকাশ, েযমন সাধুেত। যিদ বল, d  েলাক েতা আেছ, বাঘ িসংহo আেছ; তা বাঘনারায়ণেক আিল ন করার 
দরকার নাi, দূর েথেক pণাম কের চেল েযেত হয়। আবার েদখ জল, েকান জল খাoয়া যায়, েকান জেল পূজা 
করা যায়, েকান জেল নাoয়া যায়। আবার েকান জেল েকবল আচান-েশাচান হয়।” 
 
        pিতেবশী -- আjা, েবদাnমত িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- েবদাnবাদীরা বেল ‘েসাঽহm ’ bh সতয্, জগৎ িমথয্া; আিমo িমথয্া। েকবল েসi পরbhi 
আেছন। 
 
        “িকnt আিম েতা যায় না; তাi আিম তাঁর দাস, আিম তাঁর সnান, আিম তাঁর ভk -- e-aিভমান খুব ভাল। 
 
        “কিলযুেগ ভিkেযাগi ভাল। ভিk dারাo তাঁেক পাoয়া যায়। েদহবুিd থাকেলi িবষয়বুিd। rপ, রস, গn, 
sশর্, শb -- ei সকল িবষয়। িবষয়বুিd যাoয়া বড় কিঠন। িবষয়বুিd থাকেত ‘েসাঽহm ’ হয় না।1  
 
        “তয্াগীেদর িবষয়বুিd কম, সংসারীরা সবর্দাi িবষয়িচnা িনেয় থােক, তাi সংসারীর পেk ‘দােসাঽহm ’।”  
 

[েবলঘেরবাসী o পাপবাদ ] 
 
        pিতেবশী -- আমরা পাপী, আমােদর িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর নামgণকীতর্ন করেল েদেহর সব পাপ পািলেয় যায়। েদহবৃেk পাপপািখ; তাঁর 
নামকীতর্ন েযন হাততািল েদoয়া। হাততািল িদেল েযমন বৃেkর uপেরর পািখ সব পালায়, েতমিন সব পাপ তাঁর 
নামgণকীতর্েন চেল যায়।2  

                                                 
1 aবয্kা িহ গিতd র্ঃখং েদহবিdরবাপয্েত।                              [গীতা, 12/5] 
2 ...মােমকং শরণং bজ, aহং tাং সবর্পােপেভয্া েমাkিয়ষয্ািম।      [গীতা, 18/66] 
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        “আবার েদখ, েমেঠা পুকুেরর জল সূেযর্র তােপ আপনা-আপিন িকেয় যায়। েতমিন তাঁর নামgণকীতর্েন 
পাপ-পু িরণীর জল আপনা-আপিন িকেয় যায়।  
 
        “েরাজ aভয্াস করেত হয়। সাকর্ােস েদেখ eলাম েঘাড়া েদৗড়ুেc তার uপর িবিব eকপােয় দাঁিড়েয় 
রেয়েছ। কত aভয্ােস oiিট হেয়েছ। 
 
        “আর তাঁেক েদখবার জনয্ anতঃ eকবার কের কাঁদ। 
 
        “ei dিট uপায় -- aভয্াস আর aনুরাগ, aথর্াৎ তাঁেক েদখবার জনয্ বয্াকুলতা।” 
 

[েবলঘেরবাসীর ষট্ চেkর গান o ীরামকৃে র সমািধ ] 
 
        ৈবঠকখানাবািড়র েদাতলা ঘেরর বারাnায় ঠাকুর ভkসে  pসাদ পাiেতেছন; েবলা 1টা হiয়ােছ। েসবা 
সমাp হiেত না হiেত িনেচর pা েণ eকিট ভk গান ধিরেলন: 
 
              জাগ জাগ জনিন, 
 মূলাধাের িনdাগত কতিদন গত হল কুলকু িলনী। 
 
        ঠাকুর গান িনয়া সমািধs। শরীর সমs িsর, হাতিট pসাদপােtর uপর েযrপ িছল, িচtিপর্েতর নয্ায় 
রিহল। খাoয়া আর হiল না। aেনকkণ পের ভােবর িকি ৎ uপশম হiেল বিলেতেছন, “আিম িনেচ যাব, আিম 
িনেচ যাব।”     
 
        eকজন ভk তাঁহােক aিত সnপর্েন িনেচ লiয়া যাiেতেছন। 
 
        pা েণi সকােল নামসংকীতর্ন o েpমানেn ঠাকুেরর নৃতয্ হiয়ািছল। eখনo সতরি  o আসন পাতা 
রিহয়ােছ। ঠাকুর eখনo ভাবিব ; গায়েকর কােছ আিসয়া বিসেলন। গায়ক eতkেণ গান থামাiয়ািছেলন। ঠাকুর 
aিত দীনভােব বিলেতেছন, “বাবু, আর-eকবার মােয়র নাম নব।” 
 
        গায়ক আবার গান গািহেতেছন: 
 
                জাগ জাগ জনিন, 
 মূলাধাের িনdাগত কতিদন গত হল কুলকু িলনী। 
 sকাযর্সাধেন চল মা িশেরামেধয্, পরম িশব যথা সহsদলপেd, 
 কির ষট্ চk েভদ (মােগা) ঘচুাo মেনর েখদ, ৈচতনয্rিপিণ। 
 
        গান িনেত িনেত ঠাকুর আবার ভাবািব । 
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ীরামকৃ  ভkসে  দিkেণ র-মিnের o বলরাম-মিnের 
 

pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের রাখাল, রাম, িনতয্েগাপাল, েচৗধুরী pভৃিত ভkসে  
 

[িনজর্েন সাধন -- িফলজিফ -- ঈ রদশর্ন ] 
 

        ঠাকুর ীরামকৃ  েসi পূবর্ পিরিচত ঘের মধয্ােh েসবার পর ভkসে  বিসয়া আেছন। আজ 25েশ 
েফbrয়াির, 1883 ী াb (রিববার, 14i ফাlgন, কৃ া তৃতীয়া)। 
 
        রাখাল, হিরশ, লাটু, হাজরা আজকাল ঠাকুেরর পদছায়ায় সবর্দা বাস কিরেতেছন। কিলকাতা হiেত রাম, 
েকদার, িনতয্েগাপাল, মাsার pভৃিত ভেkরা আিসয়ােছন। আর েচৗধুরী আিসয়ােছন। 
 
        েচৗধুরীর সmpিত পtীিবেয়াগ হiয়ােছ। মেনর শািnর জনয্ িতিন ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত কয়বার 
আিসয়ােছন। িতিন চারটা পাশ কিরয়ােছন -- রাজ সরকােরর কাজ কেরন। 
 
        ীরামকৃ  (রাম pভৃিত ভkেদর pিত) -- রাখাল, নেরnd, ভবনাথ eরা িনতয্ িসd -- জn েথেকi ৈচতনয্ 
আেছ। েলাকিশkার জনয্i শরীরধারণ। 
 
        “আর-eকথাক আেছ কৃপািসd। হঠাৎ তাঁর কৃপা হল -- aমিন দশর্ন আর jানলাভ। েযমন হাজার বছেরর 
anকার ঘর -- আেলা িনেয় েগেল eকkেণ আেলা হেয় যায়! -- eকটু eকটু কের হয় না। 
 
        “যাঁরা সংসাের আেছ তােদর সাধন করেত হয়। িনজর্েন িগেয় বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হয়। 
 
        (েচৗধুরীর pিত) -- “পাি তয্ dারা তাঁেক পাoয়া যায় না। 
 
        “আর তাঁর িবষয় েক িবচার কের বুঝেব? তাঁর পাদপেd ভিk যােত হয়, তাi সকেলর করা uিচত।” 
 

[ভী েদেবর knন -- হার-িজত -- িদবয্চkু o গীতা ] 
 
        “তাঁর aনn ঐ যর্ -- িক বুঝেব? তাঁর কাযর্i বা িক বুঝেত পারেব? 
 
        “ভী েদব িযিন সাkাৎ a বসুর eকজন বসু -- িতিনi শরশযয্ায় েয় কাঁদেত লাগেলন। বলেলন -- িক 
আ যর্! পা বেদর সে  sয়ং ভগবান সবর্দাi আেছন, তবু তােদর dঃখ-িবপেদর েশষ নাi! ভগবােনর কাযর্ েক 
বুঝেব! 
 
        “েকu মেন কের আিম eকটু সাধন-ভজন কেরিছ, আিম িজেতিছ। িকnt হার-িজত তাঁর হােত। eখােন 
eকজন মাগী (েবশয্া) মরবার সময় সjােন গ ালাভ করেল।” 
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        েচৗধুরী -- তাঁেক িকrেপ দশর্ন করা যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- e-চেk েদখা যায় না। িতিন িদবয্চkু েদন, তেব েদখা যায়। aজুর্নেক িব rপ-দশর্েনর সময় 
ঠাকুর িদবয্চkু িদছেলন। 
 
        “েতামার িফলজিফেত (Philosophy) েকবল িহসাব িকতাব কের! েকবল িবচার কের! oেত তাঁেক 
পাoয়া যায় না।” 
 

[aেহতুকী ভিk -- মূলকথা -- রাগানুগাভিk ] 
 
        “যিদ রাগভিk হয় -- aনুরােগর সিহত ভিk -- তাহেল িতিন িsর থাকেত পােরন না। 
 
        “ভিk তাঁর িকrপ িpয় -- েখাল িদেয় জাব েযমন গrর িpয় -- গবগব কের খায়। 
 
        “রাগভিk -- dাভিk -- aেহতুকী ভিk। েযমন phােদর। 
 
        “তুিম বড়েলােকর কােছ িকছু চাo না -- িকnt েরাজ আস -- তােক েদখেত ভালবাস। িজjাসা করেল বল,  
‘আjা, দরকার িকছু নাi -- আপনােক েদখেত eেসিছ।’ eর নাম aেহতুকী ভিk। তুিম ঈ েরর কােছ িকছু চাo 
না -- েকবল ভালবাস।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
 আিম মুিk িদেত কাতর নi 
 dাভিk িদেত কাতর হi। 
 আমার ভিk েযবা পায়, তাের েকবা পায়, 
 েস েয েসবা পায়, হেয় িtেলাকজয়ী ৷৷ 
 ন চndাবলী ভিkর কথা কi। 
 ভিkর কারেণ পাতাল ভবেন, 
 বিলর dাের আিম dারী হেয় রi ৷৷ 
 dাভিk eক আেছ বৃnাবেন, 
 েগাপ-েগাপী িবেন aেনয্ নািহ জােন। 
 ভিkর কারেণ নেnর ভবেন, 
 িপতাjােন নেnর বাধা মাথায় বi ৷৷ 
 
        “মূলকথা ঈ ের রাগানুগা ভিk। আর িবেবক ৈবরাগয্।” 
 
        েচৗধুরী -- মহাশয়, gr না হেল িক হেব না? 
 
        ীরামকৃ  -- সিcদানni gr। 
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        “শবসাধন কের i দশর্েনর সময় gr সামেন eেস পেড়ন -- আর বেলন, ‘oi েদখ্  েতার i ।’ -- তারপর 
gr iে  লীন হেয় যান। িযিন gr িতিনi i । gr েখi ধের েদন। 
 
        “aনnbত কের। িকnt পূজা কের -- িব েুক। তাঁরi মেধয্ ঈ েরর aনnrপ!” 
 

[ ীরামকৃে র সবর্ধমর্-সমnয় ] 
 
        (রামািদ ভkেদর pিত) -- “যিদ বল েকাn  মূিতর্র িচnা করব; েয-মূিতর্ ভাল লােগ তারi ধয্ান করেব। 
িকnt জানেব েয, সবi eক। 
 
        “কাr uপর িবেdষ করেত নাi। িশব, কালী, হির -- সবi eেকরi িভn িভn rপ। েয eক কেরেছ েসi 
ধনয্। 
 
        “বিহঃ ৈশব, hেদ কালী, মুেখ হিরেবাল। 
 
        “eকটু কাম-েkাধািদ না থাকেল শরীর থােক না। তাi েতামরা েকবল কমাবার েচ া করেব।” 
 
        ঠাকুর েকদারেক েদিখয়া বিলেতেছন --  
 
        “iিন েবশ। িনতয্o মােনন, লীলাo মােনন। eকিদেক bh, আবার েদবলীলা-মানুষলীলা পযর্n।” 
 
        েকদার বেলন েয, ঠাকুর মানুষেদহ লiয়া aবতীণর্ হiয়ােছন। 
 

[সnয্াসী o কািমনী -- ভkা stীেলাক ] 
 
        িনতয্েগাপালেক েদিখয়া ঠাকুর ভkেদর বিলেতেছন -- 
 
        “eর েবশ aবsা! 
 
        (িনতয্েগাপােলর pিত) -- “তুi েসখােন েবিশ যাসিন। -- কখনo eকবার েগিল। ভk হেলi বা -- 
েমেয়মানুষ িকনা। তাi সাবধান। 
 
        “সnয্াসীর বড় কিঠন িনয়ম। stীেলােকর িচtপট পযর্n েদখেব না। eিট সংসারী েলােকেদর পেk নয়। 
 
        stীেলাক যিদ খুব ভko হয় -- তবুo েমশােমিশ করা uিচত নয়। িজেতিndয় হেলo -- েলাকিশkার জনয্ 
তয্াগীর e-সব করেত হয়। 
 
        “সাধুর েষাল আনা তয্াগ েদখেল aনয্ েলােক তয্াগ করেত িশখেব। তা না হেল তারাo পেড় যােব। সnয্াসী 
জগd gr।” 



1883, 25েশ েফbrয়াির 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

 
        eiবার ঠাকুর o ভেkরা uিঠয়া েবড়াiেতেছন। মাsার phােদর ছিবর সmুেখ দাঁড়াiয়া ছিব েদিখেতেছন। 
phােদর aেহতুকী ভিk -- ঠাকুর বিলয়ােছন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর দিkেণ ের aমাবসয্ায় ভkসে  -- রাখােলর pিত েগাপালভাব 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের রাখাল, মাsার pভৃিত di-eকিট ভkসে  বিসয়া 
আেছন। আজ kবার (26েশ ফাlgন), 9i মাচর্, 1883 ী াb, মােঘর aমাবসয্া, সকাল, েবলা 8টা-9টা হiেব। 
 
        aমাবসয্ার িদন, ঠাকুেরর সবর্দাi জগnাতার udীপন হiেতেছ। িতিন বিলেতেছন, ঈ রi বst, আর সব 
aবst। মা তাঁর মহামায়ায় মুg কের েরেখেছন। মানুেষর িভতের েদখ, বdজীবi েবিশ। eত ক -dঃখ পায়, তবু 
েসi ‘কািমনী-কা েন’ আসিk। কাঁটা ঘাস েখেয় uেটর মুেখ দরদর কের রk পেড়, তবু আবার কাঁটা ঘাস খায়। 
pসবেবদনার সময় েমেয়রা বেল, oেগা, আর sামীর কােছ যাব না; আবার ভুেল যায়। 
 
        “েদখ, তাঁেক েকu েখাঁেজ না। আনারসগােছর ফল েছেড় েলােক তার পাতা খায়।” 
 
        ভk -- আjা, সংসাের িতিন েকন েরেখ েদন? 
 

 [সংসার েকন? িন ামকমর্ dারা িচt িdর জনয্ ] 
 
        ীরামকৃ  -- সংসার কমর্েkt, কমর্ করেত করেত তেব jান হয়। gr বেলেছন, ei সব কমর্ কেরা, আর 
ei সব কমর্ কেরা না। আবার িতিন িন ামকেমর্র uপেদশ েদন।1 কমর্ করেত করেত মেনর ময়লা েকেট যায়। ভাল 
ডাkােরর হােত পড়েল ঔষধ েখেত েখেত েযমন েরাগ েসের যায়। 
 
        “েকন িতিন সংসার েথেক ছােড়ন না? েরাগ সারেব, তেব ছাড়েবন। কািমনী-কা ন েভাগ করেত icা যখন 
চেল যােব, তখন ছাড়েবন। হাসপাতােল নাম েলখােল পািলেয় আসবার েজা নাi। েরােগর কসুর থাকেল ডাkার 
সােহব ছাড়েব না।” 
 
        ঠাকুর আজকাল যেশাদার নয্ায় বাৎসলয্রেস সবর্দা আplত হiয়া থােকন, তাi রাখালেক কােছ সে  
রািখয়ােছন। ঠাকুেরর রাখােলর সmেn েগাপালভাব। েযমন মার েকােলর কােছ েছাট েছেল িগয়া বেস, রাখালo 
ঠাকুেরর েকােলর uপর ভর িদয়া বিসেতন। েযন মাi খােcন। 
 

[ ীরামকৃে র ভkসে  গ ায় বানদশর্ন ] 
 
        ঠাকুর eiভােব বিসয়া আেছন, eমন সময় eকজন আিসয়া সংবাদ িদল েয, বান আিসেতেছ। ঠাকুর, 
রাখাল, মাsার pভৃিত সকেল বান েদিখবার জনয্ প বটী aিভমুেখ েদৗড়াiেত লািগেলন। প বটীমূেল আিসয়া 
সকেল বান েদিখেতেছন। েবলা pায় 10৷৷টা হiেব। eকখানা েনৗকার aবsা েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন, “েদখ, 
েদখ, oi েনৗকাখানার aবsা বা িক হয়।” 
 
        eiবার ঠাকুর প বটীর রাsার uপের মাsার, রাখাল pভৃিতর সিহত বিসেলন। 
                                                 
1 কমর্েণয্বািধকারােs মা ফেলষু কদাচন ৷৷                                                                    [গীতা, 2।47] 
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        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, বান িক রকম কের হয়? 
 
        মাsার মািটেত আঁক কািটয়া পৃিথবী, চnd, সূযর্, মাধয্াকষর্ণ, েজায়ার, ভাটা; পূিণর্মা, aমাবসয্া, gহণ iতয্ািদ 
বুঝাiেত েচ া কিরেতেছন। 
 

[ ীরামকৃ  বালয্কােল o পাঠশালায় -- The Yogi is beyond all finite relations of number, quantity, 
cause, effect.] 

 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- oi যা! বুঝেত পারিছ না; মাথা ঘুের আসেছ! টনটন করেছ! আcা, eত 
দূেরর কথা েকমন কের জানেল? 
 
        “েদখ, আিম েছেলেবলায় িচt আঁকেত েবশ পারতুম, িকnt ভ রী আঁক ধাঁধা লাগত! গণনা a  পারলাম 
না।” 
 
        eiবার ঠাকুর িনেজর ঘের িফিরয়া আিসয়ােছন। েদoয়ােল টাঙােনা যেশাদার ছিব েদিখয়া বিলেতেছন, 
“ছিব ভাল হয় নাi, িঠক েযন েমেলনীমাসী কেরেছ।” 
 

[ ীaধর েসেনর pথম দশর্ন o বিলর কথা ] 
 
        মধয্াh-েসবার পর ঠাকুর eকটু িব াম কিরয়ােছন। aধর o aনয্ানয্ ভkরা kেম kেম আিসয়া জুিটেলন। 
aধর েসন ei pথম ঠাকুরেক দশর্ন কিরেতেছন। aধেরর বািড় কিলকাতা েবেনেটালায়। িতিন েডপুিট ময্ািজেsট, 
বয়স 29।30। 
 

[aবsা o aিহংসা ] 
 
        aধর ( ীরামকৃে র pিত) -- মহাশয়, আমার eকিট িজjাসয্ আেছ; বিলদান করা িক ভাল? eেত েতা 
জীবিহংসা করা হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- িবেশষ িবেশষ aবsায় শােst আেছ, বিল েদoয়া েযেত পাের। ‘িবিধবাদীয়’ বিলেত েদাষ 
নাi। েযমন a মীেত eকিট পাঁঠা। িকnt সকল aবsােত হয় না। আমার eখন eমন aবsা, দাঁিড়েয় বিল েদখেত 
পাির না। মার pসাদী মাংস, e-aবsায় েখেত পাির না। তাi আঙুেল কের eকটু ছঁুেয় মাথায় েফাঁটা কািট; পােছ 
মা রাগ কেরন। 
 
        “আবার eমন aবsা হয় েয, েদিখ সবর্ভূেত ঈ র, িপঁপেড়েতo িতিন। e-aবsায় হঠাৎ েকান pাণী মরেল 
ei সাntনা হয় েয, তার েদহমাt িবনাশ হল। আtার জn মৃতুয্ নাi।”2 
 

[aধরেক uপেদশ -- “েবিশ িবচার কেরা না” ] 
                                                 
2  ন হনয্েত হনয্মােন শরীের।                                                                                                   [গীতা, 2।20] 
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        “েবিশ িবচার করা ভাল নয়, মার পাদপেd ভিk থাকেলi হল। েবিশ িবচার করেত েগেল সব gিলেয় যায়। 
e-েদেশ পুকুেরর জল uপর uপর খাo, েবশ পির ার জল পােব। েবিশ িনেচ হাত িদেয় নাড়েল জল ঘুিলেয় যায়। 
তাi তাঁর কােছ ভিk pাথর্না কর। rবর ভিk সকাম। রাজয্লােভর জনয্ তপসয্া কেরিছেলন। phােদর িকnt 
িন াম aেহতুকী ভিk।” 
 
        ভk -- ঈ রেক িকrেপ লাভ হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- oi ভিkর dারা। তেব তাঁর কােছ েজার করেত হয়। েদখা িদিবিন, গলায় ছুির েদব -- eর 
নাম ভিkর তমঃ। 
 
        ভk -- ঈ রেক িক েদখা যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, aবশয্ েদখা যায়। িনরাকার, সাকার -- di েদখা যায়। সাকার িচnয়rপ দশর্ন হয়। 
আবার সাকার মানুষ তােতo িতিন pতkয্। aবতারেক েদখাo যা ঈ রেক েদখাo তা। ঈ রi যুেগ যুেগ 
মানুষrেপ aবতীণর্ হন!3  
 

                                                 
3 ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ                                                                                             [গীতা, 4।8] 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃে র জেnাৎসব 
 

[pভােত ভkসে  ] 
 
        কালীবািড়েত আজ ীরামকৃে র জnমেহাৎসব -- ফাlgন kা িdতীয়া, রিববার, 11i মাচর্, 1883 ী াb। 
আজ ঠাকুেরর anর  ভkগণ সাkাৎ তাঁহােক লiয়া জেnাৎসব কিরেবন। 
 
        pভাত হiেত ভেkরা eেক eেক আিসয়া জুিটেতেছন। সmুেখ মা ভবতািরণীর মিnর। ম লারিতর পরi 
pভাতী রােগ নহবতখানায় মধুর তােন েরাশনেচৗিক বািজেতেছ। eেক বসnকাল, বৃkলতা সকলi নূতন েবশ 
পিরধান কিরয়ােছ; তাহােত ভkhদয় ঠাকুেরর জnিদন sরণ কিরয়া নৃতয্ কিরেতেছ। চতুিদর্েক আনেnর সমীরণ 
বিহেতেছ। মাsার িগয়া েদিখেতেছন; ভবনাথ, রাখাল, ভবনােথর বnু কালীকৃ  বিসয়া সহােসয্ আলাপ 
কিরেতেছন। মাsার েপৗঁিছয়া ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তুিম eেসছ। (ভkিদগেক) লjা, ঘৃণা, ভয় -- িতন থাকেত নয়। আজ কত 
আনn হেব। িকnt েয শালারা হিরনােম মt হেয় নৃতয্-গীত করেত পারেব না, তােদর েকান কােল হেব না। ঈ েরর 
কথায় লjা িক, ভয় িক? েন, eখন েতারা গা। 
 
        ভবনাথ o কালীকৃ  গান গািহেতেছন: 
 
 ধনয্ ধনয্ ধনয্ আিজ িদন আনnকারী, 
 সব িমেল তব সতয্ধমর্ ভারেত pচাির। 
 hদেয় hদেয় েতামাির ধাম, িদিশ িদিশ তব পুণয্ নাম; 
 ভkজনসমাজ আিজ stিত কের েতামাির। 
 নািহ চািহ pভু ধন জন মান, নািহ pভু aনয্ কাম; 
 pাথর্না কের েতামাের আকুল নরনারী। 
 তব পেদ pভু লiনু শরণ, িক ভয় িবপেদ িক ভয় মরণ,  
 aমৃেতর খিন পাiনু যখন জয় জয় েতামাির। 
 
        ঠাকুর বdা িল হiয়া বিসয়া eকমেন গান িনেতেছন। গান িনেত িনেত মন eেকবাের ভাবরােজয্ 
চিলয়া িগয়ােছ। ঠাকুেরর মন  িদয়াশলাi -- eকবার ঘিষেলi udীপন। pাকৃত েলােকর মন িভেজ 
িদয়াশলাiেয়র নয্ায়, যত ঘেষা jেল না -- েকন না মন িবষয়াসk। ঠাকুর aেনকkণ ধয্ােন িনমg। িকয়ৎkণ 
পের কালীকৃ  ভবনােথর কােন কােন িক বিলেতেছন।  
 

[আেগ হিরনাম না মজীবীেদর িশkা? ] 
 
        কালীকৃ  ঠাকুরেক pণাম কিরয়া গােtাtান কিরেলন। ঠাকুর িবsয়ািব  হiয়া িজjাসা কিরেলন, “েকাথায় 
যােব?” 
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        ভবনাথ -- আjা, eকটু pেয়াজন আেছ, তাi যােব। 
 
        ীরামকৃ  -- িক দরকার? 
 
        ভবনাথ -- আjা, মজীবীেদর িশkালেয় (Baranagore Workingmen's Institute) যােব। 
[কালীকৃে র psান] 
 
        ীরামকৃ  -- oর কপােল নাi। আজ হিরনােম কত আনn হেব েদখত? oর কপােল নাi!  
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

জেnাৎসেব ভkসে  -- সnয্াসীেদর কিঠন িনয়ম 
 
        েবলা pায় সােড় আটটা বা নয়টা। ঠাকুর আজ aবগাহন কিরয়া গ ায় sান কিরেলন না; শরীর তত ভাল 
নয়। তাঁহার sান কিরবার জল oi পূেবর্াk বারাnায় কলসী কিরয়া আনা হiল। ঠাকুর sান কিরেতেছন, ভেkরা 
sান করাiয়া িদল। ঠাকুর sান কিরেত কিরেত বিলেলন, “eক ঘিট জল আলাদা কের েরেখ েদ।” েশেষ oi ঘিটর 
জল মাথায় িদেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  আজ বড় সাবধান, eক ঘিট জেলর েবিশ মাথায় িদেলন না। 
 
        sানােn মধুর কেn ভগবােনর নাম কিরেতেছন। dবst পিরধান কিরয়া di-eকিট ভkসে  দিkণাসয্ 
হiয়া কালীবািড়র পাকা uঠােনর মধয্ িদয়া মা-কালীর মিnেরর aিভমুেখ যাiেতেছন। মুেখ aিবরত নাম ucারণ 
কিরেতেছন। দৃি  ফয্ালেফেল -- িডেম যখন তা েদয়, পািখর দৃি  েযrপ হয়। 
 
        মা-কালীর মিnের িগয়া pণাম o পূজা কিরেলন। পূজার িনয়ম নাi -- গn-পু  কখনo মােয়র চরেণ 
িদেতেছন, কখনo বা িনেজর মsেক ধারণ কিরেতেছন। aবেশেষ মােয়র িনমর্ালয্ মsেক ধারণ কিরয়া ভবনাথেক 
বিলেতেছন, “ডাব েন ের।” মার pসাদী ডাব। 
 
        আবার পাকা uঠােনর পথ িদয়া িনেজর ঘেরর িদেক আিসেতেছন। সে  মাsার o ভবনাথ। ভবনােথর হােত 
ডাব। রাsার ডানিদেক ী ীরাধাকােnর মিnর; ঠাকুর বিলেতন, ‘িব ুঘর’। ei যুগলrপ দশর্ন কিরয়া ভূিম  
হiয়া pণাম কিরেলন। আবার বামপাে র্ dাদশ িশবমিnর। সদািশবেক uেdেশ pণাম কিরেত লািগেলন। 
 
        ঠাকুর eiবার ঘের আিসয়া েপৗঁিছেলন। েদিখেলন, আরo ভেkর সমাগম হiয়ােছ। রাম, িনতয্েগাপাল, 
েকদার চাটুেজয্ iতয্ািদ aেনেক আিসয়ােছন। তাঁহারা সকেল তাঁহােক ভুিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুরo 
তাঁহােদর কুশল p  কিরেলন। 
 
        ঠাকুর িনতয্েগাপালেক েদিখয়া বিলেতেছন, “তুi িকছু খািব?” ভkিটর তখন বালকভাব। িতিন িববাহ 
কেরন নাi, বয়স 23।24 হেব। সবর্দাi ভাবরােজয্ বাস কেরন। ঠাকুেরর কােছ কখনo eকাকী, কখনo রােমর 
সে  pায় আেসন। ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার ভাবাবsা েদিখয়া তাঁহােক েsহ কেরন। তাঁহার পরমহংস aবsা -- e-
কথা ঠাকুর মােঝ মােঝ বেলন। তাi তাঁহােক েগাপােলর নয্ায় েদিখেতেছন। 
 
        ভkিট বিলেলন, ‘খাব’। কথাgিল িঠক বালেকর নয্ায়। 
 

[িনতয্েগাপালেক uপেদশ -- তয্াগীর নারীস  eেকবাের িনেষধ ] 
 
        খাoয়ার পর ঠাকুর গ ার uপর ঘেরর পি ম ধাের েগাল বারাnািটেত তাঁেক লiয়া চিলেলন o তাঁহার 
সিহত আলাপ কিরেত লািগেলন। 
 
        eকিট stীেলাক পরম ভk, বয়স 31।32 হiেব, ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ pায় আেসন o তাঁহােক 
সািতশয় ভিk কেরন। েসi stীেলাকিটo oi ভkিটর adুত ভাবাবsা েদিখয়া তাঁহােক সnােনর নয্ায় েsহ কেরন 
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o তাঁহােক pায় িনেজর আলেয় লiয়া যান। 
 
        ীরামকৃ  (ভkিটর pিত) -- েসখােন িক তুi যাস? 
 
        িনতয্েগাপাল (বালেকর নয্ায়) -- হাঁ যাi। িনেয় যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- oের সাধু সাবধান! eক-আধবার যািব। েবিশ যাসেন -- পেড় যািব! কািমনী-কা নi মায়া। 
সাধুর েমেয়মানুষ েথেক aেনক দূর থাকেত হয়। oখােন সকেল ডুেব যায়। oখােন bhা িব ু পেড় খােc খািব। 
 
        ভkিট সমs িনেলন। 
 
        মাsার (sগত) -- িক আ যর্! oi ভkিটর পরমহংস aবsা -- ঠাকুর মােঝ মােঝ বেলন। eমন uc aবsা 
সেtto িক iঁহার িবপদ সmাবনা! সাধুর পেk ঠাকুর িক কিঠন িনয়মi কিরেলন। েমেয়েদর সে  মাখামািখ কিরেল 
সাধুর পতন হiবার সmাবনা। ei uc আদশর্ না থািকেল জীেবর udারi বা িকrেপ হiেব? stীেলাকিট েতা 
ভিkমতী। তবুo ভয়! eখন বুিঝলাম, ীৈচতনয্ েছাট হিরদােসর uপর েকন aত কিঠন শাসন কিরয়ািছেলন। 
মহাpভুর বারণ সেtto হিরদাস eকজন ভk িবধবার সিহত আলাপ কিরয়ািছেলন। িকnt হিরদাস েয সnয্াসী। তাi 
মহাpভু তাঁেক তয্াগ কিরেলন। িক শাসন! সnয্াসীর িক কিঠন িনয়ম! আর e-ভkিটর uপর ঠাকুর ীরামকৃে র 
িক ভালবাসা! পােছ utরকােল তাঁহার েকান িবপদ হয় -- তাড়াতািড় পূবর্ হiেত সাবধান কিরেতেছন। ভেkরা 
aবাk । “সাধু সাবধান” -- ভেkরা ei েমঘগmীর িন িনেতেছন। 
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প ম পিরেcদ 
 

সাকার-িনরাকার -- ঠাকুর ীরামকৃে র রামনােম সমািধ 
 
        eiবার ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  ঘেরর utর-পূবর্ বারাnায় আিসয়ােছন। ভkেদর মেধয্ দিkেণ রবাসী 
eকজন গৃহso বিসয়া আেছন। িতিন গৃেহ েবদাn-চচর্া কেরন। ঠাকুেরর সmুেখ ীযুk েকদার চাটুেজয্র সে  িতিন 
শbbh সmেn কথা কিহেতেছন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o aবতারবাদ -- ঠাকুর ীরামকৃ  o সবর্ধমর্-সমnয় ] 
 
        দিkেণ রবাসী -- ei aনাহত শb সবর্দা anের-বািহের হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- ধু শb হেল েতা হেব না, শেbর pিতপাতয্ eকিট আেছ। েতামার নােম িক ধু আমার 
আনn হয়? েতামায় না েদখেল েষাল আনা আনn হয় না। 
 
        দ: িনবাসী -- oi শbi bh। oi aনাহত শb। 
 
        ীরামকৃ  (েকদােরর pিত) -- oঃ বুেঝছ? eঁর ঋিষেদর মত। ঋিষরা রামচndেক বলেলন, “েহ রাম, 
আমরা জািন তুিম দশরেথর বয্াটা। ভরdাজািদ ঋিষরা েতামায় aবতার েজেন পূজা কrন। আমরা aখ  
সিcদানnেক চাi!” রাম ei কথা েন েহেস চেল েগেলন। 
 
        েকদার -- ঋিষরা রামেক aবতার জােনন নাi। ঋিষরা েবাকা িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (গmীরভােব) -- আপিন eমন কথা বেলা না। যার েযমন rিচ। আবার যার যা েপেট সয়। eকটা 
মাছ eেন মা েছেলেদর নানারকম কের খাoয়ান। কাrেক েপালাo কের েদন; িকnt সকেলর েপেট েপালাo সয় 
না। তাi তােদর মােছর েঝাল কের েদন। যার যা েপেট সয়। আবার েকu মাছ ভাজা, মােছর amল ভালবােস। 
(সকেলর হাসয্) যার েযমন rিচ। 
 
        “ঋিষরা jানী িছেলন, তাi তাঁরা aখ  সিcদানnেক চাiেতন। আবার ভেkরা aবতারেক চান -- ভিk 
আsাদন করবার জনয্। তাঁেক দশর্ন করেল মেনর anকার দূের যায়। পুরােণ আেছ, রামচnd যখন সভােত eেলন, 
তখন সভায় শত সূযর্ েযন uদয় হল। তেব সভাসd  েলােকরা পুেড় েগল না েকন? তার utর -- তাঁর েজয্ািতঃ জড় 
েজয্ািতঃ নয়। সভাs সকেলর hৎপd psুিটত হল। সূযর্ uঠেল পd psুিটত হয়।” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দাঁড়াiয়া ভkেদর কােছ ei কথা বিলেতেছন। বিলেত বিলেতi eেকবাের বাহয্রাজয্ 
ছািড়য়া মন anমুর্খ হiল! “hৎপd psুিটত হiল।” -- ei কথািট ucারণ কিরেত না কিরেত ঠাকুর eেকবাের 
সমািধs। 
 
        ঠাকুর সমািধমিnের। ভগবানদশর্ন কিরয়া ীরামকেৃ র hৎপd িক psুিটত হiল! েসi eকভােব 
দ ায়মান। িকnt বাহয্শূনয্। িচtািপর্েতর নয্ায়। ীমুখ ujjল o সহাসয্। ভেkরা েকহ দাঁড়াiয়া, েকহ বিসয়া; 
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aবাk ; eকদৃে  ei adুত েpম রােজয্র ছিব। ei aদৃ পূবর্ সমািধ-িচt সnশর্ন কিরেতেছন। 
 
        aেনকkণ পের সমািধ ভ  হiল। 
 
        ঠাকুর দীঘর্িনঃ াস েফিলয়া ‘রাম’ ei নাম বারবার ucারণ কিরেতেছন। নােমর বেণর্ বেণর্ েযন aমৃত 
ঝিরেতেছ। ঠাকুর uপিব  হiেলন। ভেkরা চতুর্িদেক বিসয়া eকদৃে  েদিখেতেছন।  
 
        ীরামকৃ  (ভkিদেগর pিত) -- aবতার যখন আেস, সাধারণ েলােক জানেত পাের না -- েগাপেন আেস। 
di-চািরজন anর  ভk জানেত পাের। রাম পূণর্bh, পূণর্ aবতার -- e-কথা বারজন ঋিষ েকবল জানত। 
aনয্ানয্ ঋিষরা বেলিছল, ‘েহ রাম, আমরা েতামােক দশরেথর বয্াটা বেল জািন।” 
 
        “aখ  সিcদানnেক িক সকেল ধরেত পাের? িকnt িনেতয্ uেঠ েয িবলােসর জনয্ লীলায় থােক, তারi 
পাকা ভিk। িবলােত কুiন (রানী)-েক েদেখ eেল পর, তখন কুiন-eর কথা, কুiন-eর কাযর্ -- e সকল বণর্না 
করা চলেত পাের। কুiন-eর কথা তখন বলা িঠক িঠক হয়। ভরdাজািদ ঋিষ রামেক sব কেরিছেলন, আর 
বেলিছেলন, “েহ রাম, তুিমi েসi aখ  সিcদানn। তুিম আমােদর কােছ মানুষrেপ aবতীণর্ হেয়ছ। বstত তুিম 
েতামার মায়া আ য় কেরছ বেল, েতামােক মানুেষর মেতা েদখােc!’ ভরdাজািদ ঋিষ রােমর পরম ভk। তাঁেদর 
ভিk পাকাভিk।” 
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ষ  পিরেcদ 
 

কীতর্নানেn o সমািধমিnের 
 
        ভেkরা ei আবতারতtt aবাk  হiয়া িনেতেছন। েকহ েকহ ভািবেতেছন, িক আ যর্! েবেদাk aখ  
সিcদানn -- যাহােক েবেদ বাকয্-মেনর aতীত বিলয়ােছ -- েসi পুrষ আমােদর সামেন েচাd েপায়া মানুষ 
হiয়া আেসন। ঠাকুর ীরামকৃ  েযকােল বিলেতেছন, েসকােল aবশয্ হiেব। যিদ তাহা না হiত, তাহা হiেল 
“রাম রামন” কিরয়া ei মহাপুrেষর েকন সমািধ হiেব? িন য় iিন hৎপেd রামrপ দশর্ন কিরেতিছেলন। 
 
        েদিখেত েদিখেত েকাnগর হiেত ভেkরা েখাল-করতাল লiয়া সংকীতর্ন কিরেত কিরেত বাগােন আিসয়া 
uপিsত হiেলন। মেনােমাহন, নবাi o aনয্ানয্ aেনেক নামসংকীতর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুেরর কােছ েসi utর-
পূবর্ বারাnায় uপিsত। ঠাকুর ীরামকৃ  েpেমাnt হiয়া তাঁহােদর সিহত সংকীতর্ন কিরেতেছন। 
 
        নৃতয্ কিরেত কিরেত মােঝ মােঝ সমািধ। তখন আবার সংকীতর্েনর মেধয্ িচtািপর্েতর নয্ায় দাঁড়াiয়া 
আেছন। েসi aবsায় ভেkরা তাঁহােক পু মালা িদয়া সাজাiেলন। বড় বড় েগােড়মালা। ভেkরা েদিখেতেছন, 
েযন ীেগৗরা  সmুেখ দাঁড়াiয়া। গভীর ভাবসমািধিনমg! pভুর কখন anদর্শা -- তখন জড়বৎ িচtািপর্েতর নয্ায় 
বাহয্শূনয্ হiয়া পেড়ন। কখন বা aধর্বাহয্দশা -- তখন েpমািব  হiয়া নৃতয্ কিরেত থােকন। আবার কখন বা 

ীেগৗরাে র নয্ায় বাহয্দশা -- তখন ভkসে  সংকীতর্ন কেরন। 
 
        ঠাকুর সমািধs, দাঁড়াiয়া। গলায় মালা। পােছ পিড়য়া যান ভািবয়া eকজন ভk তাঁহােক ধিরয়া আেছন; 
চতুর্িদেকর ভেkরা দাঁড়াiয়া েখাল-করতাল লiয়া কীতর্ন কিরেতেছন। ঠাকুেরর দৃি  িsর। চndবদন েpমানুরি ত। 
ঠাকুর পি মাসয্। 
 
        ei আনnমূিতর্ ভেkরা aেনকkণ ধিরয়া েদিখেত লািগেলন। সমািধ ভ  হiল। েবলা হiয়ােছ। িকয়ৎkণ 
পের কীতর্নo থািমল। ভেkরা ঠাকুরেক আহার করাiবার জনয্ বয্s হiেলন। 
 
        ঠাকুর িকয়ৎকাল িব াম কিরয়া, নববst পীতাmর পিরধান কিরয়া েছাট খাটিটেত বিসেলন। পীতাmরধারী 
েসi আনnময় মহাপুrেষর েজয্ািতমর্য় ভkিচtিবেনাদন, aপrপ rপ ভেkরা দশর্ন কিরেতিছেলন। েসi 
েদবdলর্ভ, পিবt, েমাহনমূিতর্ দশর্ন কিরয়া নয়েনর তৃিp হiল না। icা, আরo েদিখ, আরo েদিখ; েসi 
rপসাগের মg হi। 
 
        ঠাকুর আহাের বিসেলন। ভেkরাo আনেn pসাদ পাiেলন। 
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সpম পিরেcদ 
 

েগাsামী সে  সবর্ধমর্-সমnয়pসে  
 
        আহােরর পর ঠাকুর ীরামকৃ  েছাট খাটিটেত িব াম কিরেতেছন। ঘের েলােকর িভড় বািড়েতেছ। বািহেরর 
বারাnাgিলo েলােক পিরপূণর্। ঘেরর মেধয্ ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন o ঠাকুেরর িদেক eকদৃে  চািহয়া 
আেছন। েকদার, সুেরশ, রাম, মেনােমাহন, িগরীnd, রাখাল ভবনাথ, মাsার iতয্ািদ aেনেক ঘের uপিsত। 
রাখােলর বাপ আিসয়ােছন; িতিনo oi ঘের বিসয়া আেছন। 
 
        eকিট ৈব ব েগাsামীo ei ঘের uপিব । ঠাকুর তাহােক সেmাধন কিরয়া কথা কিহেতেছন। েগাsামীেদর 
েদিখেলi ঠাকুর মsক aবনত কিরয়া pণাম কিরেতন -- কখন কখন সmুেখ সা া  হiেতন। 
 

[নাম-মাহাtয্ না aনুরাগ -- aজািমল ] 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, তুিম িক বল? uপায় িক? 
 
        েগাsামী -- আjা, নােমেতi হেব। কিলেত নাম-মাহাtয্। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, নােমর খুব মাহাtয্ আেছ বেট। তেব aনুরাগ না থাকেল িক হয়? ঈ েরর জনয্ pাণ 
বয্াকুল  হoয়া দরকার। ধু নাম কের যািc িকnt কািমনী-কা েন মন রেয়েছ, তােত িক হয়? 
 
        “িবেছ বা ডাকুর কামড় aমিন মেnt সাের না -- ঘঁুেটর ভাবরা িদেত হয়।” 
 
        েগাsামী -- তাহেল aজািমল? aজািমল মহাপাতকী, eমন পাপ নাi যা েস কের নাi। িকnt মরবার সময় 
‘নারায়ণ’ বেল েছেলেক ডাকােত udার হেয় েগল। 
 
        ীরামকৃ  -- হয়েতা aজািমেলর পূবর্জেn aেনক কমর্ করা িছল। আর আেছ েয, েস পের তপসয্া 
কেরিছল। 
 
        “eরকমo বলা যায় েয, তার তখন aিnমকাল। হািতেক নাiেয় িদেল িক হেব, আবার ধূলা-কাদা েমেখ েয 
েক েসi! তেব হািতশালায় েঢাকবার আেগ যিদ েকu ঝুল েঝেড় েদয় o sান কিরেয় েদয়, তাহেল গা পিরsার 
থােক। 
 
        “নােমেত eকবার d হল, িকnt তারপেরi হয়েতা নানা পােপ িলp হয়। মেন বল নাi; pিতjা কের না 
েয, আর পাপ করব না। গ াsােন পাপ সব যায়। েগেল িক হেব? েলােক বেল থােক, পাপgেলা গােছর uপর 
থােক। গ া েনেয় যখন মানুষটা েফের, তখন oi পুরােনা পাপgেলা গাছ েথেক ঝাঁপ িদেয় oর ঘােড়র uপর পেড়। 
(সকেলর হাসয্) েসi পুরােনা পাপgেলা আবার ঘােড় চেড়েছ। sান কের d-পা না আসেত আসেত আবার ঘােড় 
চেড়েছ! 
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        “তাi নাম কর, সে  সে  pাথর্না কর, যােত ঈ েরেত aনুরাগ হয়, আর েয-সব িজিনস dিদেনর জনয্, 
েযমন টাকা, মান, েদেহর সুখ; তােদর uপর যােত ভালবাসা কেম যায়, pাথর্না কর।” 
 

[ৈব বধমর্ o সাmpদািয়কতা -- সবর্ধমর্-সমnয় ] 
 
        ীরামকৃ  (েগাsামীর pিত) -- আnিরক হেল সব ধেমর্র িভতর িদয়াi ঈ রেক পাoয়া যায়। ৈব েবরাo 
ঈ রেক পােব, শাkরাo পােব, েবদাnবাদীরাo পােব, bhjানীরাo পােব; আবার মুসলমান, ী ান, eরাo 
পােব। আnিরক হেল সবাi পােব। েকu েকu ঝগড়া কের বেস। তারা বেল, “আমােদর ীকৃ েক না ভজেল 
িকছুi হেব না”; িক, “আমােদর মা-কালীেক না ভজেল িকছুi হেব না।” 
 
        “e-সব বুিdর নাম মাতুয়ার বুিd; aথর্াৎ আমার ধমর্i িঠক, আর সকেলর িমথয্া। e-বুিd খারাপ। ঈ েরর 
কােছ নানা পথ িদেয় েপৗঁছােনা যায়। 
 
        “আবার েকu েকu বেল, ঈ র সাকার, িতিন িনরাকার নন। ei বেল আবার ঝগড়া। েয ৈব ব, েস 
েবদাnবাদীর সে  ঝগড়া কের। 
 
        “যিদ ঈ র সাkাৎ দশর্ন হয়, তাহেল িঠক বলা যায়। েয দশর্ন কেরেছ, েস িঠক জােন ঈ র সাকার, আবার 
িনরাকার। আরo িতিন কত িক আেছন তা বলা যায় না। 
 
        “কতকgেলা কানা eকটা হািতর কােছ eেস পেড়িছল। eকজন েলাক বেল িদেল, e-জােনায়ারিটর নাম 
হািত। তখন কানােদর িজjাসা করা হল হািতটা িকরকম? তারা হািতর গা sশর্ করেত লাগল। eকজন বলেল, 
‘হািত eকটা থােমর মেতা!’ েস কানািট েকবল হািতর পা sশর্ কেরিছল। আর-eকজন বলেল, ‘হািতটা eকটা 
কুেলার মেতা!’ েস েকবল eকটা কােন হাত িদেয় েদেখিছল। eiরকম যারা ঁেড় িক েপেট হাত িদেয় েদেখিছল 
তারা নানা pকার বলেত লাগল। েতমিন ঈ র সmেn েয যতটুকু েদেখেছ েস মেন কেরেছ, i র eমিন, আর িকছু 
নয়। 
 
        “eকজন েলাক বােহয্ েথেক িফের eেস বলেল গাছতলায় eকিট সুnর লাল িগরিগিট েদেখ eলুম। আর-
eকজন বলেল, আিম েতামার আেগ েসi গাছতলায় িগছলুম -- লাল েকন হেব? েস সবুজ, আিম sচেk েদেখিছ। 
আর-eকজন বলেল, o আিম েবশ জািন, েতামােদর আেগ িগছলাম, েস িগরিগিট আিমo েদেখিছ। েস লালo নয়, 
সবুজo নয়, sচেk েদেখিছ নীল। আর diজন িছল তারা বলেল, হলেদ, পাঁশেট -- নানা রঙ। েশেষ সব ঝগড়া 
েবেধ েগল। সকেল জােন, আিম যা েদেখিছ, তাi িঠক। তােদর ঝগড়া েদেখ eকজন েলাক িজjাসা করেল, 
বয্াপার িক? যখন সব িববরণ নেল, তখন বলেল, আিম oi গাছতলােতi থািক; আর oi জােনায়ার িক আিম 
িচিন। েতামরা pেতয্েক যা বলছ, তা সব সতয্; o িগরিগিট, -- কখন সবুজ, কখন নীল, eirপ নানা রঙ হয়। 
আবার কখন েদিখ, eেকবাের েকান রঙ নাi। িনgর্ণ।” 
 

[সাকার না িনরাকার ] 
 
        (েগাsামীর pিত) -- “তা ঈ র ধু সাকার বলেল িক হেব। িতিন ীকৃে র নয্ায় মানুেষর মেতা েদহধারণ 
কের আেসন, eo সতয্, নানাrপ ধের ভkেক েদখা েদন, eo সতয্। আবার িতিন িনরাকার, aখ  সিcদানn, 
eo সতয্। েবেদ তাঁেক সাকার িনরাকার di বেলেছ, সgণo বেলেছ, িনgর্ণo বেলেছ। 
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        “িকরকম জান? সিcদানn েযন aনn সাগর। ঠা ার gেণ েযমন সাগেরর জল বরফ হেয় ভােস, নানা rপ 
ধের বরেফর চাঁi সাগেরর জেল ভােস; েতমিন ভিkিহম েলেগ সিcদানn-সাগের সাকারমূিতর্ দশর্ন হয়। ভেkর 
জনয্ সাকার। আবার jানসূযর্ uঠেল বরফ গেল আেগকার েযমন জল, েতমিন জল। aধঃ ঊ র্ পিরপূণর্। জেল 
জল। তাi ীমdাগবেত সব sব কেরেছ -- ঠাকুর, তুিমi সাকার তুিমi িনরাকার; আমােদর সামেন তুিম মানুষ 
হেয় েবড়াc, িকnt েবেদ েতামােকi বাকয্-মেনর aতীত বেলেছ। 
 
        “তেব বলেত পার, েকান েকান ভেkর পেk িতিন িনতয্ সাকার। eমন জায়গা আেছ, েযখােন বরফ গেল 
না, sটiেকর আকার ধারণ কের।” 
 
        েকদার -- আেj, ীমdাগবেত বয্াস1 িতনিট েদােষর জনয্ ভগবােনর কােছ kমা pাথর্না কেরেছন। eক 
জায়গায় বেলেছন, েহ ভগবn  তুিম বাকয্ মেনর aতীত, িকnt আিম েকবল েতামার লীলা -- েতামার সাকারrপ -- 
বণর্না কেরিছ, aতeব aপরাধ মাজর্না করেবন। 
 
       ীরামকৃ  -- হাঁ, ঈ র সাকার আবার িনরাকার, আবার সাকার-িনরাকােররo পার। তাঁর iিত করা যায় না। 
 

                                                 
1 rপং rপিববিজর্তসয্ ভবেতা ধয্ােনন যৎ কিlতং, 
  stতয্ািনবর্াচনীয়তাঽিখলgেরা দূরীকৃতা যnয়া। 
  বয্ািপt  িনরাকৃতং ভগবেতা যtীথর্যাtািদনা, 
  knবয্ং জগদীশ! তd িবকলতােদাষtয়ং মৎকৃতm । 
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a ম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ , িনতয্িসd o েকৗমার ৈবরাগয্ 
 
        রাখােলর বাপ বিসয়া আেছন। রাখাল আজকাল ঠাকুেরর কােছ রিহয়ােছন। রাখােলর মাতাঠাকুরানীর 
পরেলাকpািpর পর িপতা িdতীয় সংসার কিরয়ােছন। রাখাল eখােন আেছন, তাi িপতা মােঝ মােঝ আেসন। িতিন 
oখােন থাকােত িবেশষ আপিt কেরন না। iিন সmn o িবষয়ী েলাক, মামলা েমাকdমা সবর্দা কিরেত হয়। ঠাকুর 

ীরামকৃে র কােছ aেনক uিকল, েডপুিট ময্ািজেsট iতয্ািদ আেসন। রাখােলর িপতা তাঁহােদর সে  আলাপ 
কিরেত মােঝ মােঝ আেসন। তাঁহােদর িনকট িবষয়কমর্ সmেn aেনক পরামশর্ পাiেবন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মােঝ মােঝ রাখােলর বাপেক েদিখেতেছন। ঠাকুেরর icা -- রাখাল তাঁর কােছ 
দিkেণ ের থািকয়া যান। 
 
        ীরামকৃ  (রাখােলর বাপ o ভkেদর pিত) -- আহা, আজকাল রাখােলর sভাবিট েকমন হেয়েছ! oর 
মুেখর িদেক তািকেয় েদখ -- েদখেত পােব, মােঝ মােঝ েঠাঁট নড়েছ। anের ঈ েরর নাম জপ কের িকনা, তাi 
েঠাঁট নেড়। 
 
        “e-সব েছাকরারা িনতয্িসেdর থাক। ঈ েরর jান িনেয় জেnেছ। eকটু বয়স হেলi বুঝেত পাের, সংসার 
গােয় লাগেল আর রkা নাi। েবেদেত েহামাপািখর কথা আেছ, েস পািখ আকােশi থােক, মািটর uপর কখন 
আেস না। আকােশi িডম পােড়। িডম পড়েত থােক; িকnt eত uচুঁেত পািখ থােক েয, পড়েত পড়েত িডম ফুেট 
যায়। তখন পািখর ছানা েবিরেয় পেড়, েসo পড়েত থােক। তখনo eত uচুঁ েয পড়েত পড়েত oর পাখা uেঠ o 
েচাখ েফােট। তখন েস েদখেত পায় েয, আিম মািটর uপর পেড় যাব! মািটেত পড়েলi মৃতুয্! মািট েদখাo যা, 
aমিন মার িদেক েচাঁচা েদৗড়। eকবাের uড়েত আরm কের িদল। যােত মার কােছ েপৗঁছেত পাের। eক লkয্ মার 
কােছ যাoয়া। 
 
        “e-সব েছাকরারা িঠক েসiরকম। েছেলেবলাi সংসার েদেখ ভয়। eক িচnা -- িকেস মার কােছ যাব, 
িকেস ঈ রলাভ হয়। 
 
        “যিদ বল, িবষয়ীেদর মেধয্ থাকা, িবষয়ীেদর ঔরেস জn, তেব eমন ভিk -- eমন jান হয় েকমন 
কের? তার মােন আেছ। িব াকুেড় যিদ েছালা পেড়, তাহেল তােত েছালাগাছi হয়। েস েছালােত কত ভাল কাজ 
হয়। িব াকুেড় পেড়েছ বেল িক aনয্ গাছ হেব? 
 
        “আহা, রাখােলর sভাব আজকাল েকমন হেয়েছ। তা হেব নাi বা েকন? oল যিদ ভাল হয়, তার মুিখিটo 
ভাল হয়। (সকেলর হাসয্) েযমন বাপ, তার েতমিন েছেল!” 
 
        “মাsার (eকাn িগরীেndর pিত) -- সাকার-িনরাকােরর কথািট iিন েকমন বুিঝেয় িদেলন। ৈব েবরা বুিঝ 
েকবল সাকার বেল? 
 
        িগরীnd -- তা হেব। oরা eকেঘেয়। 
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        মাsার -- “িনতয্ সাকার”, আপিন বুেঝেছন? sিটেকর কথা? আিম oটা ভাল বুঝেত পারিছ না। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, েতামরা িক বলাবিল কc? 
 
        মাsার o িগরীnd eকটু হািসয়া চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        বৃেn িঝ (রামলােলর pিত) -- o রামলাল, e-েলাকিটেক eখন খাবার েদo, আমার খাবার তার পের িদo। 
 
        ীরামকৃ  -- বৃেnেক খাবার eখনo েদয় নাi? 
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নবম পিরেcদ 
 

প বটীমূেল কীতর্নানেn 
 
        aপরােh ভেkরা প বটীমূেল কীতর্ন কিরেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােদর সিহত েযাগদান কিরেলন। 
আজ ভkসে  মার নামকীতর্ন কিরেত কিরেত আনেn ভািসেলন: 
 
 শয্ামাপদ-আকােশেত মন ঘুিড়খান uড়েতিছল ৷ 
 কলুেষর কুবাতাস েপেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল ৷৷ 
 মায়াকািn হল ভারী, আর আিম uঠােত নাির ৷ 
 দারাসুত কেলর দিড়, ফাঁস েলেগ েস েফঁেস েগল ৷৷ 
 jান-মু  েগেছ িছঁেড়, uিঠেয় িদেল aমিন পেড় ৷ 
 মাথা েনi েস আর িক uেড়, সে র ছজন জয়ী হল ৷৷ 
 ভিk েডাের িছল বাঁধা, েখলেত eেস লাগল ধাঁধা ৷ 
 নেরশচেndর হাসা-কাঁদা, না আসা eক িছল ভাল ৷৷ 
 
        আবার গান হiল। গােনর সে  সে  েখাল-করতাল বািজেত লািগল। ঠাকুর ভkসে  নািচেতেছন: 
 
 মজেলা আমার মন মরা শয্ামাপদ নীলকমেল ৷ 
 (শয্ামাপদ নীলকমেল, কালীপদ নীলকমেল!) 
 যত িবষয়মধু তুc হল কামািদ কুসুম সকেল ৷৷ 
 চরণ কােলা, মর কােলা, কােলায় কােলা িমেশ েগল ৷ 
 প তtt, pধান মt, র  েদেখ ভ  িদেল ৷৷ 
 কমলাকােnরi মেন, আশাপূণর্ eতিদেন ৷ 
 তায় সুখ-dঃখ সমান হেল আনn সাগর uথেল ৷৷  
 
        কীতর্ন চিলেতেছ। ভেkরা গািহেতেছন: 
 
        (1) শয্ামা মা িক eক কল কেরেছ। 
 (কালী মা িক eক কল কেরেছ) 
 েচাdেপায়া কেলর িভতির, কল ঘুরায় ধের কলডুির, 
 কল বেল আপিন ঘুির, জােন না েক ঘুরােতেছ। 
 েয কেল েজেনেছ তাের, কল হেত হেব না তাের, 
 েকান কেলর ভিkেডাের আপিন শয্ামা বাঁধা আেছ। 
 
        (2) ভেব আসা েখলেত পাশা কত আশা কেরিছলাম। 
 আশার আশা ভাঙা দশা pথেম প িুড় েপলাম ৷৷ 
 প বার আঠার েষাল, যুেগ যুেগ eলাম ভাল ৷ 
 েশেষ কেচ বােরা পেড় মােগা, প া-ছkায় বnী হলাম ৷৷ 
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        ভেkরা আনn কিরেত লািগেলন। তাহারা eকটু থািমেল ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। ঘের o আেশপােশ 
eখনo aেনকgিল ভk আেছন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  প বটী হiেত দিkণাসয্ হiয়া িনেজর ঘেরর িদেক যাiেতেছন। সে  মাsার। 
বকুলতলায় আিসেল পর ীযুk ৈtেলােকয্র সিহত েদখা হiল। িতিন pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলােকয্র pিত) -- প বটীেত oরা গান গােc। চল না eকবার -- 
 
        ৈtেলাকয্ -- আিম িগেয় িক করব? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, েবশ eকবার েদখেত। 
 
        ৈtেলাকয্ -- eকবার েদেখ eেসিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, আcা েবশ। 
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দশম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o গৃহsধমর্ 
 
        pায় সােড় পাঁচটা-ছয়টা হiল। ঠাকুর ভkসে  িনেজর ঘেরর দিkণ-পূবর্ বারাnায় বিসয়া আেছন। ভkেদর 
েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েকদারািদ ভkেদর pিত) -- সংসারতয্াগী সাধু -- েস েতা হিরনাম করেবi। তার েতা আর 
েকান কাজ নাi। েস যিদ ঈ রিচnা কের েতা, আ েযর্র িবষয় নয়। েস যিদ ঈ রিচnা না কের, েস যিদ হিরনাম 
না কের তাহেল বরং সকেল িনnা করেব। 
 
        “সংসারী েলাক যিদ হিরনাম কের, তাহেল বাহাdির আেছ। েদখ, জনক রাজা খুব বাহাdর। েস dখািন 
তরবার ঘুরাত। eকখানা jান o eকখানা কমর্। eক িদেক পূণর্ bhjান, আর-eকিদেক সংসাের কমর্ করেছ। ন  
েমেয় সংসােরর সব কাজ খুঁিটেয় কের, িকnt সবর্দাi uপপিতেক িচnা কের। 
 
        “সাধুস  সবর্দা দরকার, সাধু ঈ েরর সে  আলাপ কের েদন।” 
 
        েকদার -- আেj হাঁ! মহাপুrষ জীেবর udােরর জনয্ আেসন। েযমন েরেলর eি ন, েপছেন কত গািড় 
বাঁধা থােক, েটেন িনেয় যায়। aথবা েযমন নদী বা তড়াগ, কত জীেবর িপপাসা শািn কের। 
 
        kেম ভেkরা গৃেহ pতয্াবতর্েনর জনয্ pstত হiেলন। eেক eেক সকেল ঠাকুর ীরামকৃ েক ভূিম  হiয়া 
pণাম কিরেলন o তাঁহার পদধূিল gহণ কিরেলন। ভবনাথেক েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন, jj “তুi আজ আর যাস 
নাi। েতােদর েদেখi udীপন!” 
 
        ভবনাথ eখনo সংসাের pেবশ কেরন নাi। বয়স uিনশ-কুিড়, েগৗরবণর্, সুnর েদহ। ঈ েরর নােম তাঁহার 
চেk জল আেস। ঠাকুর তাঁহােক সাkাৎ নারায়ণ েদেখন। 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

দিkেণ র-কালীবািড়েত ীযুk aমৃত, ীযুk ৈtেলাকয্ pভৃিত bাhভেkর সে  কেথাপকথন 
 

[সমািধমিnের ] 
 
        ফাlgেনর কৃ া প মী িতিথ, বৃসsিতবার, 16i ৈচt; iংেরজী 29েশ মাচর্, 1883 ী াb। মধয্াh 
েভাজেনর পর ভগবান ীরামকৃ  িকি ৎ িব াম কিরেতেছন। দিkেণ র-কালীবািড়র েসi পূবর্পিরিচত ঘর। সmুেখ 
পি মিদেক গ া। ৈচt মােসর গ া। েবলা diটার সময় েজায়ার আিসেত আরm হiয়ােছ। ভেkরা েকহ েকহ 
আিসয়ােছন। তnেধয্ bাhভk ীযুk aমৃত o মধুরকn ীযুk ৈtেলাকয্, িযিন েকশেবর bাhসমােজ 
ভগবlীলাgণগান কিরয়া আবালবৃেdর কতবার মন হরণ কিরয়ােছন। 
 
        রাখােলর aসুখ। ei কথা ীরামকৃ  ভkেদর বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ei েদখ, রাখােলর aসুখ। েসাডা েখেল িক ভাল হয় গা? িক হেব বাপ!ু রাখাল তুi 
জগnােথর pসাদ খা। 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর adুতভােব ভািবত হiেলন। বুিঝ েদিখেত লািগেলন, সাkাৎ নারায়ণ সmুেখ 
রাখালrেপ বালেকর েদহধারণ কের eেসেছন! eকিদেক কািমনী-কা নতয্াগী dাtা বালকভk রাখাল, 
aপরিদেক ঈ রেpেম aহরহঃ মােতায়ারা ীরামকৃে র েসi েpেমর চkু -- সহেজi বাৎসলয্ভােবর uদয় হiল। 
িতিন েসi বালক রাখালেক বাৎসলয্ভােব েদিখেত লািগেলন o ‘েগািবn’ ‘েগািবn’ ei নাম েpমভের ucারণ 
কিরেত লািগেলন। ীকৃ েক েদিখয়া যেশাদার েয-ভােবর uদয় হiত e বুিঝ েসi ভাব! ভেkরা ei adুত 
বয্াপার দশর্ন কিরেতেছন, eমন সমেয় সব িsর! ‘েগািবn’ নাম কিরেত কিরেত ভkাবতার ঠাকুর ীরামকৃে র 
সমািধ হiয়ােছ। শরীর িচtািপর্েতর নয্ায় িsর! iিনdয়গণ কােজ জবাব িদয়া েযন চিলয়া িগয়ােছ! নািসকােg দৃি  
িsর। িনঃ াস বিহেছ, িক না বিহেছ। শরীরমাt iহেলােক পিড়য়া আেছ! আtাপkী বুিঝ িচদাকােশ িবচরণ 
কিরেতেছ। eতkণ িযিন সাkাৎ মােয়র নয্ায় সnােনর জনয্ বয্s হiয়ািছেলন, িতিন eখন েকাথায়? ei adুত 
ভাবাnেরর নাম িক সমািধ? 
 
        ei সমেয় েগrয়া কাপড়-পরা aপিরিচত eকিট বাঙালী আিসয়া uপিsত হiেলন o আসন gহণ কিরেলন। 
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dাদশ পিরেcদ 
 

কেমর্িndয়ািণ সংযময্ য আেs মনসা sরn  ৷ 
                    iিndয়াথর্ান িবমূঢ়াtা িমথয্াচারঃ স uচয্েত ৷৷    [গীতা, 3।6] 

 
েগrয়াবসন o সnয্াসী -- aিভনেয়o িমথয্া ভাল নয় 

 
        পরমহংসেদেবর সমাধী kেম ভ  হiেত লািগল। ভাবs হiয়াi কথা কিহেতেছন। আপনা-আপিন 
বিলেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  (েগrয়াদৃে ) -- আবার েগrয়া েকন? eকটা িক পরেলi হল? (হাসয্) eকজন বেলিছল, “চnী 
েছেড় হলুম ঢাকী।” -- আেগ চি র গান গাiত, eখন ঢাক বাজায়! (সকেলর হাসয্) 
 
        “ৈবরাগয্ িতন-চার pকার। সংসােরর jালায় jেল েগrয়াবসন পেরেছ -- েস ৈবরাগয্ েবিশিদন থােক না। 
হয়েতা কমর্ নাi, েগrয়া পের কাশী চেল েগল। িতনমাস পের ঘের পt eল, ‘আমার eকিট কমর্ হiয়ােছ, 
িকছুিদন পের বািড় যাiব, েতামরা ভািবত হio না।’ আবার সব আেছ, েকান aভাব নাi, িকnt িকছুভাল লােগ না। 
ভগবােনর জনয্ eকলা eকলা কাঁেদ। েস ৈবরাগয্ যথাথর্ ৈবরাগয্। 
 
        “িমথয্া িকছুi ভাল নয়। িমথয্া েভক ভাল নয়। েভেকর মেতা যিদ মনটা না হয়, kেম সবর্নাশ হয়। িমথয্া 
বলেত বা করেত kেম ভয় েভেঙ যায়। তার েচেয় সাদা কাপড় ভাল। মেন আসিk, মােঝ মােঝ পতন হেc, আর 
বািহের েগrয়া! বড় ভয় র!” 
 

[েকশেবর বািড় গমন o নববৃnাবন-দশর্ন ] 
 
        “eমনিক, যারা সৎ, aিভনেয়o তােদর িমথয্া কথা বা কাজ ভাল নয়। েকশব েসেনর oখােন নববৃnাবন 
নাটক েদখেত িগছলাম। িক eকটা আনেল kস (cross); আবার জল ছড়ােত লাগল, বেল শািnজল। eকজন 
েদিখ মাতাল েসেজ মাতলািম করেছ!” 
 
        bাhভk -- কু -- বাবু। 
 
        ীরামকৃ  -- ভেkর পেk orপ সাজাo ভাল নয়। o-সব িবষেয় মন aেনকkণ েফেল রাখায় েদাষ হয়। 
মন েধাপা ঘেরর কাপড়, েয-রেঙ েছাপােব েসi রঙ হেয় যায়। িমথয্ােত aেনকkণ েফেল রাখেল িমথয্ার রঙ ধের 
যােব। 
 
        “আর-eকিদনi িনমাi-সnয্াস, েকশেবর বািড়েত েদখেত িগিছলাম। যাtািট েকশেবর কতকgেলা 
েখাশামুেদ িশষয্ জুেট খারাপ কেরিছল। eকজন েকশবেক বলেল, ‘কিলর ৈচতনয্ হেcন আপিন!’ েকশব আমার 
িদেক েচেয় হাসেত হাসেত বলেল, ‘তাহেল iিন িক হেলন?’ আিম বললুম, ‘আিম েতামােদর দােসর দাস। েরণুর 
েরণু।’ েকশেবর েলাকমানয্ হবার icা িছল।” 
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[নেরnd  pভৃিত িনতয্িসd -- তােদর ভিk আজn ] 
 
        (aমৃত o ৈtেলােকয্র pিত) -- “নেরnd, রাখাল-টাখাল ei সব েছাকরা, eরা িনতয্িসd, eরা জেn 
ঈ েরর ভk। aেনেকর সাধয্সাধনা কের eকটু ভিk হয়, eেদর িকnt আজn ঈ ের ভালবাসা। েযন পাতাল 
েফাঁড়া িশব -- বসােনা িশব নয়। 
 
        “িনতয্িসd eকিট থাক আলাদা। সব পািখর েঠাঁট বাঁকা নয়। eরা কখনo সংসাের আসk হয় না। েযমন 
phাদ। 
 
        “সাধারণ েলাক সাধন কের, ঈ ের ভিko কের। আবার সংসােরo আসk হয়, কািমনী-কা েন মুg হয়। 
মািছ েযমন ফুেল বেস, সেnেশ বেস, আবার িব ােতo বেস। (সকেল sb) 
 
        “িনতয্িসd েযমন েমৗমািছ, েকবল ফুেলর uপর বেস মধুপান কের। িনতয্িসd হিররস পান কের, 
িবষয়রেসর িদেক যায় না। 
 
        “সাধয্-সাধনা কের েয ভিk, eেদর েস ভিk নয়। eত জপ, eত ধয্ান করেত হেব, eirপ পূজা করেত 
হেব -- e-সব ‘িবিধবাদীয়’ ভিk। েযমন ধান হেল মাঠ পার হেত েগেল আল িদেয় ঘুের ঘুের েযেত হেব। আবার 
েযমন সmুেখর গাঁেয় যােব, িকnt বাঁকা নদী িদেয় ঘুের ঘুের েযেত হেব। 
 
        “রাগভিk েpমাভিk ঈ ের আtীেয়র নয্ায় ভালবাসা, eেল আর েকান িবিধিনয়ম থােক না। তখন 
ধানকাটা মাঠ পার হoয়া। আল িদেয় েযেত হয় না। েসাজা eকিদক িদেয় েগেলi হল। 
 
        “বেনয্ eেল আর বাঁকা নদী িদেয় ঘুের ঘুের েযেত হয় না। তখন মােঠর uপর eক বাঁশ জল! েসাজা েনৗকা 
চািলেয় িদেলi হল। 
 
        “ei রাগভিk, aনুরাগ, ভালবাসা না eেল ঈ রলাভ হয় না।” 
 

[সমািধতtt -- সিবকl o িনিবর্কl ] 
 

        aমৃত -- মহাশয়! আপনার ei সমািধ aবsায় িক েবাধ হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- েনছ, কুমুের েপাকা িচnা কের আর লা কুমুের েপাকা হেয় যায়, িকরকম জােনা? েযমন 
হাঁিড়র মাছ গ ায় েছেড় িদেল হয়। 
 
        aমৃত -- eকটুo িক aহং থােক না? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, আমার pায় eকটু aহং থােক। েসানার eকটু কণা, েসানার চােপ যত ঘষ না েকন, তবু 
eকটু কণা েথেক যায়। আর েযমন বড় আgন আর তার eকিট িফনিক। বাহয্jান চেল যায়, িকnt pায় িতিন eকটু  
‘aহং’ েরেখ েদন -- িবলােসর জনয্! আিম তুিম থাকেল তেব আsাদন হয়। কখন কখন েস আিমটুকুo িতিন পুঁেছ 
েফেলন। eর নাম ‘জড়সমািধ’ -- িনিবর্কlসমািধ। তখন িক aবsা হয় মুেখ বলা যায় না। নুেনর পুতুল সমুd 
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মাপেত িগিছল, eকটু েনেমi গেল েগল। ‘তদাকারকািরত’। তখন েক আর uপের eেস সংবাদ েদেব, সমুd কত 
গভীর! 
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tেয়াদশ পিরেcদ 
 

নেরnd, রাখাল pভৃিত ভkসে  বলরাম-মিnের 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  নেরndািদ ভkসে  কীতর্নানেn ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বলরােমর বািড়েত ভkসে  বিসয়া আেছন -- ৈবঠকখানার utর-পূেবর্র ঘের। েবলা 
eকটা হiেব। নেরnd, ভবনাথ, রাখাল, বলরাম, মাsার ঘের তাঁহার সে  বিসয়া আেছন। 
 
        আজ aমাবসয্া। শিনবার, 7i eিpল, 1883, 25েশ ৈচt। ঠাকুর সকােল বলরােমর বািড় আিসয়া মধয্ােh 
েসবা কিরয়ােছন। নেরnd, ভবনাথ, রাখাল o আরo d-eকিট ভkেক িনমntণ কিরেত বিলয়ািছেলন। তাঁহারাo 
eখােন আহার কিরয়ােছন। ঠাকুর বলরামেক বিলেতন -- eেদর খাio, তাহেল aেনক সাধুেদর খাoয়ােনা হেব। 
 
        কেয়কিদন হiল ঠাকুর ীযুk েকশেবর বাটীেত নববৃnাবন নাটক েদিখেত িগয়ািছেলন। সে  নেরnd o 
রাখাল িছেলন। নেরnd aিভনেয় েযাগ িদয়ািছেলন। েকশব পoহারী বাবা সািজয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদ ভেkর pিত) -- েকশব (েসন) সাধু েসেজ শািnজল ছড়ােত লাগল। আমার িকnt 
ভাল লাগল না। aিভনয় কের শািn জল! 
 
        “আর-eকজন (কু-বাবু) পাপ পুrষ েসেজিছল। oরকম সাজাo ভাল না। িনেজ পাপ করাo ভাল না -- 
পােপর aিভনয় করাo ভাল না।” 
 
        নেরেনdর শরীর তত সুs নয়, িকnt তাঁহার গান িনেত ঠাকুেরর ভারী icা। িতিন বিলেতেছন, “নেরnd, 
eরা বলেছ eকটু গা না।” 
 
        নেরnd তানপুরা লiয়া গাiেতেছন: 
 
 আমার pাণিপ েরর পািখ, গাo না ের। 
 bhকlতrপের বেস ের পািখ, িবভুgণ গাo েদিখ, 
 (গাo, গাo) ধমর্ aথর্ কাম েমাk, 
 সুপk ফল খাo না ের। 
 বল বল আtারাম, পড় pাণারাম, 
 hদয়-মােঝ pাণ-িবহ  ডাক aিবরাম, 
 ডাক তৃিষত চাতেকর মেতা, 
 পািখ aলস েথক না ের। 
 
গান -- িব ভুবনর ন bh পরম েজয্ািতঃ ৷ 
 aনািদেদব জগৎপিত pােণর pাণ ৷৷ 
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গান -- oেহ রাজরােজ র, েদখা দাo। 
 চরেণ uৎসগর্ দান, কিরেতিছ ei pাণ, 
 সংসার-aনলকুে  ঝলিস িগয়ােছ তাo। 
 কলুষ-কলে  তােহ আবিরত e-hদয়; 
 েমােহ মুg মৃতপায়, হেয় আিছ আিম দয়াময়, 
 মৃতস ীবনী দৃে , েশাধন কিরেয় লo। 
 
গান -- গগেনর থােল রিবচnd দীপক jেল। 
 তারকাম ল চমেক েমািত ের। 
 ধূপ মলয়ািনল, পবন চামর কের, 
 সকল বনরািজ ফুটn েজয্ািতঃ ের। 
 েকমন আরিত েহ ভবখ ন তব আরিত, 
 aনাহত শb বাজn েভরী ের। 
 
গান -- িচদাকােশ হল পূণর্ েpমচেndাদয় েহ। 
 
        নেরেndর গান সমাp হiল। ঠাকুর ভবনাথেক গান গািহেত বিলেতেছন। ভবনাথ গািহেতেছন: 
 
 দয়াঘন েতামা েহন েক িহতকারী! 
 সুেখ-dঃেখ সব, বnু eমন েক, পাপ-তাপ-ভয়হারী। 
 
        নেরnd (সহােসয্) -- e (ভবনাথ) পান-মাছ তয্াগ কেরেছ। 
 
        ীরামকৃ  (ভবনােথর pিত, সহােসয্) -- েস িক ের! পান-মােছ িক হেয়েছ? oেত িকছু েদাষ হয় না! 
কািমনী-কা ন তয্াগi তয্াগ। রাখাল েকাথায়? 
 
        eকজন ভk -- আjা, রাখাল ঘুমুেcন। 
 
        ঠাকুর (সহােসয্) -- eকজন মাdর বগেল কের যাtা নেত eেসিছল। যাtার েদির েদেখ মাdরিট েপেত 
ঘুিমেয় পড়ল। যখন uঠল তখন সব েশষ হেয় েগেছ! (সকেলর হাসয্) 
 
        “তখন মাdর বগেল কের বািড় িফের েগল।” (হাসয্) 
 
        রামদয়াল বড় পীিড়ত। আর eক ঘের শযয্াগত। ঠাকুর েসi ঘেরর সmুেখ িগয়া, েকমন আেছন িজjাসা 
কিরেলন। 
 

[প দশী, েবদাn শাst o ীরামকৃ  -- সংসারী o শাstাথর্ ] 
 
        েবলা 4টা হiেব। ৈবঠকখানাঘের নেরnd, রাখাল, মাsার, ভবনাথ pভৃিত ভkসে  ঠাকুর বিসয়া আেছন। 
কেয়কজন bাhভk আিসয়ােছন। তাঁহােদর সে  কথা হiেতেছ। 
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        bাhভk -- মহাশেয়র প দশী েদখা আেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব eকবার pথম pথম নেত হয়, -- pথম pথম eকবার িবচার কের িনেত হয়। 
তারপর -- 
 
 “যতেন hদেয় েরেখা আদিরণী শয্ামা মােক, 
 মন তুi েদখ আর আিম েদিখ, আর েযন েকu নািহ েদেখ। 
 
        “সাধনাবsায় o-সব নেত হয়। তাঁেক লােভর পর jােনর aভাব থােক না। মা রাশ েঠেল েদন। 
 
        “েসানা গলাবার সময় খুব uেঠ পেড় লাগেত হয়। eকহােত হাপর -- eকহােত পাখা -- মুেখ েচা  -- 
যতkণ না েসানা গেল। গলার পর, যাi গড়েনেত ঢালা হল -- aমিন িনি n। 
 
        “শাst ধু পড়েল হয় না। কািমনী-কা েনর মেধয্ থাকেল শােstর মমর্ বুঝেত েদয় না। সংসােরর আসিkেত 
jান েলাপ হেয় যায়। 
 
 ‘সাধ কের িশেখিছলাম কাবয্রস যত ৷ 
 কালার িপরীেত পেড় সব হiল হত ’ ৷৷” (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর bাhভkেদর সিহত ীযুk েকশেবর কথা বিলেতেছন: 
 
        “েকশেবর েযাগ েভাগ। সংসাের েথেক ঈ েরর িদেক মন আেছ।” 
 
        eকজন ভk কn েভােকসn  (িব িবদয্ালেয়র পি তেদর বাৎসিরক সভা) সmেn বিলেতেছন -- েদখলাম 
েলােক েলাকারণয্! 
 
        ীরামকৃ  -- aেনক েলাক eকসে  েদখেল ঈ েরর udীপন হয়। আিম েদখেল িবhল হেয় েযতাম। 
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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  ভkসে  দিkেণ র-মিnের -- মিণলাল o কাশীদশর্ন 
 
        আiস ভাi, আজ আবার ঠাকুর ীরামকৃ েক দিkেণ র-মিnের দশর্ন কিরেত যাi। িতিন ভkসে  িকrপ 
িবলাস কিরেতেছন, ঈ েরর ভােব সবর্দা িকrপ সমািধs আেছন েদিখব। কখন সমািধs, কখন কীতর্নানেn 
মােতায়ারা আবার কখন বা pাকৃত েলােকর নয্ায় ভেkর সিহত কথা কিহেতেছন, েদিখব। ীমুেখ ঈ রকথা বi 
আর িকছুi নাi; মন সবর্দা anমুর্খ, বয্বহার প মবষর্ীয় বালেকর নয্ায়। pিত িনঃ ােসর সিহত মােয়র নাম 
কিরেতেছন। eেকবাের aিভমানশূনয্ প মবষর্ীয় বালেকর নয্ায় বয্বহার। প মবষর্ীয় বালক িবষেয় আসিkশূনয্, 
সদানn, সরল o uদার pকৃিত। eক কথা -- “ঈ র সতয্, আর সমs aিনতয্”, diিদেনর জনয্। চল, েসi 
েpেমাnt বালকেক িদিখেত যাi। মহােযাগী! aনn সাগেরর তীের eকাকী িবচরণ কিরেতেছন। েসi aনn 
সিcদানn-সাগরমেধয্ িক েযন েদিখেতেছন! েদিখয়া েpেম unt হiয়া েবড়াiেতেছন। 
 
        আজ রিববার, 8i eিpল, 1883 ী াb, 26েশ ৈচt, pাতঃকাল। ei েয ঠাকুর বালেকর নয্ায় বিসয়া 
আেছন। কােছ বিসয়া eকিট েছাকরা ভk -- রাখাল। 
 
        মাsার আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুেরর াতু ুt রামলাল আেছন, িকেশারী o আরo 
কেয়কিট ভk আিসয়া জুিটেলন। পুরাতন bাhভk ীযুk মিণলাল মিlক আিসয়া uপিsত হiেলন eবং ঠাকুর 

ীরামকৃ েক pণাম কিরেলন। 
 
        মিণ মিlক কাশীধােম িগয়ািছেলন। িতিন বয্বসায়ী েলাক, কািশেত তাঁহােদর কুিঠ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁগা, কাশীেত েগেল, িকছু সাধু-টাধ ুেদখেল? 
 
        মিণলাল -- আেj হাঁ, ৈtল  sামী, ভাsরানn -- eঁেদর সব েদখেত িগছলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- িকরকম সব েদখেল বল? 
 
        মিণলাল -- ৈtল  sামী েসi ঠাকুরবািড়েতi আেছন, মিণকিণর্কার ঘােট েবণীমাধেবর কােছ। েলােক বেল, 
আেগ তাঁর uc aবsা িছল। কত আ যর্ আ যর্ কাযর্ করেত পারেতন। eখন aেনকটা কেম েগেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব িবষয়ী েলােকর িনnা। 
 
        মিণলাল -- ভাsরানn সকেলর সে  েমেশন, ৈtল  sামীর মেতা নয় -- eেকবাের কথা বn। 
 

[িসেdর পেk “ঈ র কতর্া” -- aেনয্র পেk পাপপূণয্ -- ি  uiল ] 
 
        ীরামকৃ  -- ভাsরানেnর সে  েতামার কথা হল? 
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        মিণলাল -- আেj হাঁ, aেনক কথা হল। তার মেধয্ পাপপুেণয্র কথা হল! িতিন বলেলন, পাপ পেথ েযo 
না, পাপিচnা তয্াগ করেব, ঈ র ei সব চান। েয-সব কাজ কেl পুণয্ হয়, eমন সব কমর্ কর। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ o eকরকম আেছ, ঐিহকেদর জনয্। যােদর ৈচতনয্ হেয়েছ, যােদর ঈ র সৎ আর-সব 
aসৎ aিনতয্ বেল েবাধ হেয় েগেছ, তােদর আর-eকরকম ভাব। তারা জােন েয, ঈ রi eকমাt কতর্া, আর সব 
aকতর্া। যােদর ৈচতনয্ হেয়েছ তােদর েবতােল পা পেড় না, িহসাব কের পাপ তয্াগ করেত হয় না, ঈ েরর uপর 
eত ভালবাসা েয, েয-কমর্ তারা কের েসi কমর্i সৎকমর্! িকnt তারা জােন, e-কেমর্র কতর্া আিম নi, আিম 
ঈ েরর দাস। আিম যnt, িতিন যntী। িতিন েযমন করান, েতমিন কির, েযমন বলান েতমিন বিল, িতিন েযমন 
চালান, েতমিন চিল। 
 
        “যােদর ৈচতনয্ হেয়েছ, তারা পাপপুেণয্র পার। তারা েদেখ ঈ রi সব করেছন। eক জায়গায় eকিট মঠ 
িছল। মেঠর সাধুরা েরাজ মাধুকরী (িভkা) করেত যায়। eকিদন eকিট সাধু িভkা করেত করেত েদেখ েয, eকিট 
জিমদার eকিট েলাকেক ভারী মারেছ, সাধুিট বড় দয়ালু; েস মােঝ পেড় জিমদারেক মারেত বারণ করেল। 
জিমদার তখন ভারী েরেগ রেয়েছ, েস সমs েকাপিট সাধুিটর গােয় ঝাড়েল। eমন pহার করেল েয, সাধুিট 
aৈচতনয্ হেয় পেড় রiল। েকu িগেয় মেঠ খপর িদেল, েতামােদর eকজন সাধুেক জিমদার ভারী েমেরেছ। মেঠর 
সাধুরা েদৗেড় eেস েদেখ, সাধুিট aৈচতনয্ হেয় পেড় রেয়েছ! তখন তারা পাঁচজেন ধরাধির কের তােক মেঠর 
িভতর িনেয় িগেয় eকিট ঘের েশায়ােল। সাধু ajান, চািরিদেক মেঠর েলােক িঘের িবমষর্ হেয় বেস আেছ, েকu 
েকu বাতাস কেc। eকজন বলেল, মুেখ eকটু dধ িদেয় েদখা যাক। মুেখ dধ িদেত িদেত সাধুর ৈচতনয্ হল। 
েচাখ েমেল েদখেত লাগল। eকজন বলেল, ‘oেহ েদিখ, jান হেয়েছ িক না? েলাক িচনেত পারেছ িকনা?’ তখন 
েস সাধুেক খুব েচঁিচেয় িজjাসা করেল, ‘মহারাজ! েতামােক েক dধ খাoয়ােc?’ সাধু আেs আেs বলেছ, ‘ভাi! 
িযিন আমােক েমেরিছেলন, িতিনi dধ খাoয়ােcন।’ 
 
        “ঈ রেক জানেত না পারেল erপ aবsা হয় না।” 
 
        মিণলাল -- আেj আপিন েয-কথা বলেলন, েস বড় uc aবsা! ভাsরানেnর সে  ei সব পাঁচরকম 
কথা হেয়িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- েকানo বািড়েত থােকন? 
 
        মিণলাল -- eকজেনর বািড়েত থােকন। 
 
        ীরামকৃ  -- কত বয়স? 
 
        মিণলাল -- প াn হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- আর িকছু কথা হল? 
 
        মিণলাল -- আিম িজjাসা করলুম, ভিk িকেস হয়? িতিন বলেলন, “নাম কর, রাম রাম েবােলা!” 
 
        ীরামকৃ  -- e েবশ কথা। 
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প দশ পিরেcদ 
 

গৃহs o কমর্েযাগ 
 
        ঠাকুরবািড়েত ী ীভবতািরণী, ী ীরাধাকাn o dাদশ িশেবর পূজা েশষ হiল। kেম েভাগারিতর বাজনা 
বািজেতেছ। ৈচtমাস িdpহর েবলা। ভারী েরৗd। ei মাt েজায়ার আরm হiয়ােছ। দিkণিদক হiেত হাoয়া 
uিঠয়ােছ। পূতসিললা ভাগীরথী eiমাt utরবািহনী হiয়ােছন। ঠাকুর আহারােn কkমেধয্ eকটু িব াম 
কিরেতেছন। রাখােলর েদশ বিসরহােটর কােছ। েদেশ gী কােল বড় জলক । 
 
        ীরামকৃ  (মিণ মিlেকর pিত) -- েদখ রাখাল বলিছল, oেদর েদেশ বড় জলক । তুিম েসখােন eকটা 
পু িরণী কাটাo না েকন। তাহেল কত েলােকর uপকার হয়। (সহােসয্) েতামার েতা aেনক টাকা আেছ, aত টাকা 
িনেয় িক করেব? তা েনিছ, েতিলরা নািক বড় িহসাবী। (ঠাকুেরর o ভkগেণর হাসয্) 
 
        মিণলাল মিlেকর বািড় কিলকাতা িসnিুরয়াপিট। িসn ুিরয়াপিটর bাhসমােজর সাংবাৎসিরক uৎসব 
uপলেk িতিন aেনকেক িনমntণ কিরয়া থােকন। uৎসেব ীরামকৃ েক িনমntণ কিরয়া থােকন। মিণলােলর 
বরাহনগের eকখািন বাগান আেছ। েসখােন িতিন pায় eকাকী আিসয়া থােকন o েসi সে  ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া 
যান। মিণলাল যথাথর্ িহসাবী েলাক বেট! সমs গািড়ভাড়া কিরয়া বরাহনগের pায় আেসন না; ােম চািপয়া pথেম 
েশাভাবাজাের আেসন, েসখােন েশয়ােরর গািড়েত চািপয়া বরাহনগের আেসন। aেথর্র aভাব নাi; কেয়ক বৎসর 
পের গিরব ছাtেদর ভরণেপাষেণর জনয্ eককােল pায় পঁিচশ হাজার টাকা বেnাবs কিরয়া িদয়ািছেলন। 
 
         মিণলাল চুপ কিরয়া রিহেলন। িকয়ৎkণ পের e-কথা o-কথার পর, কথার িপেঠ বিলেলন, “মহাশয় 
পু িরণীর কথা বলিছেলন। তা বলেলi হয়, তা আবার েতিল-েফিল বলা েকন?” 
 
        ভেkরা েকহ েকহ মুখ িটিপয়া হািসেতেছন। ঠাকুরo হািসেতেছন। 
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েষাড়শ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ীরামকৃ  o bাhগণ -- েpমতtt 
 
        িকয়ৎkণ পের কিলকাতা হiেত কেয়কিট পুরাতন bাhভk আিসয়া uপিsত হiেলন। তnেধয্ eকজন -- 

ীযুk ঠাকুরদাস েসন। ঘের aেনকgিল ভেkর সমাগম হiয়ােছ। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। 
সহাসয্বদন, বালকমূিতর্। utরাসয্ হiয়া বিসয়ােছন। bাhভkেদর সে  আনেn আলাপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (bাh o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- েতামরা ‘পয্াম’ ‘পয্াম’ কর; িকnt েpম িক সামানয্ িজিনস 
গা? ৈচতনয্েদেবর ‘েpম’ হেয়িছল। েpেমর dিট লkণ। pথম -- জগৎ ভুল হেয় যােব। eত ঈ েরেত ভালবাসা েয 
বাহয্শূনয্! ৈচতনয্েদব “বন েদেখ বৃnাবন ভােব, সমুd েদেখ ীযমুনা ভােব।” 
 
        “িdতীয় লkণ -- িনেজর েদহ েয eত িpয় িজিনস, eর uপরo মমতা থাকেব না, েদহাtেবাধ eেকবাের 
চেল যােব। 
 
        “ঈ রলােভর কতকgিল লkণ আেছ। যার িভতর aনুরােগর ঐ যর্ pকাশ হেc তার ঈ রলােভর আর েদির 
নাi। 
 
        “aনুরােগর ঐ যর্ িক িক? িবেবক, ৈবরাগয্, জীেব দয়া সাধুেসবা, সাধুস , ঈ েরর নামgণকীতর্ন, সতয্কথা 
-- ei সব। 
 
        “ei সকল aনুরােগর লkণ েদখেল িঠক বলেত পারা যায়, ঈ র দশর্েনর আর েদির নাi। বাবু েকান 
খানসামার বািড় যােবন, erপ যিদ িঠক হেয় থােক, খানসামার বািড়র aবsা েদেখ িঠক বুঝেত পারা যায়! pথেম 
বন-জ ল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়; ঝাঁটপাট েদoয়া হয়। বাবু িনেজi সতরি , gড়gিড় ei সব পাঁচরকম িজিনস 
পািঠেয় েদন। ei সব আসেত েদখেলi েলােকর বুঝেত বািক থােক না, বাবু eেস পড়েলন বেল।” 
 
        eকজন ভk -- আেj, আেগ িবচার কের িক iিndয়িনgহ করেত হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- o eক পথ আেছ। িবচারপথ। ভিkপেথo anিরিndয় িনgহ আপিন হয়। আর সহেজ হয়। 
ঈ েরর uপর যত ভালবাসা আসেব, ততi iিndয়সুখ আলুনী লাগেব।  
 
        “েযিদন সnান মারা েগেছ, েসi েশােকর uপর stী-পুrেষর েদহ-সুেখর িদেক িক মন থাকেত পাের?”  
 
        eকজন ভk -- তাঁেক ভালবাসেত পারিছ িক? 
 

[নাম-মাহাtয্ -- uপায় -- মােয়র নাম ] 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর নাম কেl সব পাপ েকেট যায়! কাম, েkাধ, শরীের সুখ-icা -- e-সব পািলেয় যায়। 
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        eকজন ভk -- তাঁর নাম করেত ভাল কi লােগ? 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুল হেয় তাঁেক pাথর্না কর, যােত তাঁর নােম rিচ হয়। িতিনi মেনাবা া পূণর্ করেবন -- 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর েদবdলর্ভ কে  গািহেতেছন। জীেবর dঃেখ কাতর হiয়া মার কােছ hদেয়র েবদনা 
জানাiেতেছন। pাকৃত জীেবর aবsা িনেজ আেরাপ কিরয়া মার কােছ জীেবর dঃখ জানাiেতেছন: 
 
 েদাষ কাr নয় েগা মা, আিম sখাত সিলেল ডুেব মির শয্ামা ৷ 
 ষড়িরপু হল েকাদ srপ, পুণয্েkt মােঝ কািটলাম কূপ, 
 েস কূেপ েবিড়ল কালrপ জল, কাল-মেনারমা ৷৷ 
 আমার িক হেব তািরণী, িtgণধািরণী -- িবgণ কেরেছ sgেণ, 
 িকেস e-বাির িনবাির, েভেব দাশরিথর aিনবার বাির নয়েন ৷ 
 িছল বাির কেk, kেম eল বেk, জীবেন জীবন েকমেন হয় মা রেk, 
 আিছ েতার aিপেk, েদ মা মুিkিভেk, কটােkেত কের পার ৷৷ 
 
        আবার গান গািহেতেছন। জীেবর িবকারেরাগ! তাঁর নােম rিচ হেল িবকার কাটেব: 
 
 e িক িবকার শ রী, কৃপা-চরণতরী েপেল ধnnির! 
 aিনতয্ েগৗরব হল a দাহ, আমার আমার eিক হল পাপ েমাহ; 
 (তায়) ধনজনতৃ া না হয় িবরহ, িকেস জীবন ধির ৷৷ 
 aিনতয্ আলাপ, িক পাপ pলাপ, সতত সবর্ম েল; 
 মায়া-কাকিনdা তােহ দাশরিথর নয়নযুগেল; 
 িহংসাrপ তােহ েস uদের কৃিম, িমেছ কােজ িম, েসi হয় িম, 
 েরােগ বাঁিচ িক না বাঁিচ tnােম arিচ িদবা শবর্রী ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  -- tnােম arিচ! িবকাের যিদ arিচ হল, তাহেল আর বাঁচবার পথ থােক না। যিদ eকটু rিচ 
থােক, তেব বাঁচবার খুব আশা। তাi নােম rিচ। ঈ েরর নাম করেত হয়; dগর্ানাম, কৃ নাম, িশবনাম, েয নাম 
বেল ঈ রেক ডাক না েকন? যিদ নাম করেত aনুরাগ িদন িদন বােড়, যিদ আনn হয় তাহেল আর েকান ভয় নাi, 
িবকার কাটেবi কাটেব। তাঁর কৃপা হেবi হেব। 
 

[আnিরক ভিk o েদখােনা ভিk -- ঈ র মন েদেখন ] 
 
        “েযমন ভাব েতমিন লাভ। dজন বnু পেথ যােc। eক যায়গায় ভাগবত পাঠ হিcল। eকজন বnু বলেল, 
‘eস ভাi, eকটু ভাগবত িন।’ আর-eকজন eকটু u ঁিক েমের েদখল। তারপর েস েসখান েথেক চেল িগেয় 
েবশয্ালেয় েগল। েসখােন খািনকkণ পের তার মেন বড় িবরিk eল। েস আপনা-আপিন বলেত লাগল, ‘িধk  
আমােক! বnু আমার হির কথা নেছ, আর আিম েকাথায় পেড় আিছ!’ eিদেক েয ভাগবত নেছ, তারo িধkার 
হেয়েছ। েস ভাবেছ, ‘আিম িক েবাকা! িক বয্াড় বয্াড় কের বকেছ, আর আিম eখােন বেস আিছ! বnু আমার 
েকমন আেমাদ-আhাদ করেছ।’ eরা যখন মের েগল, েয ভাগবত েনিছল, তােক যমদূত িনেয় েগল; েয 
েবশয্ালেয় িগিছল, তােক িব ুদূত ৈবকুে  িনেয় েগল। 
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        “ভগবান মন েদেখন। েক িক কােজ আেছ, েক েকাথায় পেড় আেছ তা েদেখন না। ‘ভাবgাহী জনাদর্ন।’ 
 
        “কতর্াভজারা মnt িদবার সময় বেল eখন ‘মন েতার’। aথর্াৎ eখন সব েতার মেনর uপর িনভর্র করেছ। 
 
        “তারা বেল, ‘যার িঠক মন, তার িঠক করণ, তার িঠক লাভ।’ 
 
        “মেনর gেণ হনুমান সমুd পার হেয় েগল। ‘আিম রােমর দাস, আিম রামনাম কেরিছ, আিম িক না পাির!’ 
ei িব াস।” 
 

[েকন ঈ রদশর্ন হয় না? aহংবুিdর জনয্ ] 
 
        “যতkণ aহংকার ততkণ ajান। aহংকার থাকেত মুিk নাi। 
 
        “গrgেলা হাm মা হাm মা কের, আর ছাগলgেলা ময্া ময্া কের। তাi oেদর কত যntণা। কসােয় কােট; 
জুেতা, েঢােলর চামড়া ৈতয়ার কের। যntণার েশষ নাi। িহিnেত ‘হাm ’ মােন আিম, আর ‘ময্ায়’ মােনo আিম। 
‘আিম’ ‘আিম’ কের বেল কত কমর্েভাগ। েশেষ নাড়ীভঁুিড় েথেক ধুনুরীর তাঁত ৈতয়ার কের। তখন ধুনুরীর হােত ‘তঁুh 
তঁুh’ বেল, aথর্াৎ ‘তুিম তুিম’। তুিম তুিম বলার পর তেব িনsার! আর ভুগেত হয় না। 
 
        “েহ ঈ র, তুিম কতর্া আর আিম aকতর্া, eরi নাম jান। 
 
        “িনচু হেল তেব uচুঁ হoয়া যায়। চাতক পািখর বাসা িনেচ, িকnt oেঠ খুব uচুঁেত। uচুঁ জিমেত চাষ হয় না। 
খাল জিম চাi, তেব জল জেম! তেব চাষ হয়!” 
 

[গৃহsেলােকর সাধুস  pেয়াজন -- যথাথর্ দিরd েক? ] 
 
        “eকটু ক  কের সৎস  করেত হয়। বািড়েত েকবল িবষেয়র কথা। েরাগ েলেগi আেছ। পািখ দাঁেড় বেস 
তেব রাম রাম বেল। বেন ডেড় েগেল আবার কয্াঁ কয্াঁ করেব। 
 
        “টাকা থাকেলi বড় মানুষ হয় না। বড় মানুেষর বািড়র eকিট লkণ েয, সব ঘের আেলা থােক। গিরেবরা 
েতল খরচ করেত পাের না, তাi তত আেলা বেnাবs কের না। ei েদহমিnর anকাের রাখেত নাi, jানদীপ 
েjেল িদেত হয়। 
 
        “jানদীপ েjেল ঘের bhময়ীর মুখ েদখ না।” 
 

[pাথর্নাতtt -- ৈচতেনয্র লkণ ] 
 
        “সকেলরi jান হেত পাের। জীবাtা আর পরমাtা। pাথর্না কর -- েসi পরমাtার সে  সব জীেবরi 
েযাগ হেত পাের। গয্ােসর নল সব বািড়েতi খাটােনা আেছ। গয্াস েকাmািনর কােছ গয্াস পাoয়া যায়। আরিজ 
কর, করেলi গয্াস বেnাবs কের েদেব -- ঘেরেত আেলা jলেব। িশয়ালদেহ আিপস আেছ। (সকেলর হাসয্) 
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        “কাrর ৈচতনয্ হেয়েছ। তার িকnt লkণ আেছ। ঈ রীয় কথা বi আর িকছু নেত ভাল লােগ না। আর 
ঈ রীয় কথা বi আর িকছু বলেত ভাল লােগ না। েযমন সাত সমুd, গ া, যমুনা, নদী -- সব তােত জল রেয়েছ, 
িকnt চাতক বৃি র জল চােc। তৃ ােত ছািত েফেট যােc, তবু aনয্ জল খােব না।” 
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সpদশ পিরেcদ 
 

ীরামলাল pভৃিতর গান o ীরামকৃে র সমািধ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  গান গািহেত বিলেলন। রামলাল o কালীবািড়র eকিট bাhণ কমর্চারী গািহেতেছন। 
স েতর মেধয্ eকিট বাঁয়ার েঠকা --  
 
(1) --  hিদ-বৃnাবেন বাস যিদ কর কমলাপিত ৷ 
 oেহ ভিkিpয়, আমার ভিk হেব রাধাসতী ৷৷ 
 মুিk কামনা আমাির, হেব বৃেn েগাপনারী, 
 েদহ হেব নেnর পুরী, েsহ হেব মা যেশামতী ৷৷ 
 আমার ধর ধর জনাদর্ন, পাপভার েগাবধর্ন, 
 কামািদ ছয় কংসচের ংস কর সmpিত ৷৷ 
 বাজােয় কৃপা বাঁশির, মনেধনুেক বশ কির, 
 িত  hিদেগাে  পুরাo i  ei িমনিত ৷৷ 
 আমার েpমrপ যমুনাকুেল, আশাবংশীবটমূেল, 
 sদাস েভেব সদয়ভােব, সতত কর বসিত ৷ 
 যিদ বল রাখাল-েpেম, বnী থািক bজধােম, 
 jানহীন রাখাল েতামার, দাস হেব েহ দাশরিথ ৷৷ 
 
(2) --  নবনীরদবরণ িকেস গণয্ শয্ামচাঁদ rপ েহের,  
 কেরেত বাঁিশ aধের হািস, rেপ ভুবন আেলা ের ৷৷ 
 জিড়ত পীতবসন, তিড়ত িজিন ঝলমল, 
 আেnািলত চরণাবিধ hিদসেরােজ বনমাল, 
 িনেত যুবতী-জািতকুল, আেলা কের যমুনাকুল, 
 নnকুলচnd যত চnd িজিন িবহের ৷৷ 
 শয্ামgণধাম পিশ, হাম হিদমিnের, 
 pাণ মন jান সিখ হের িনল বাঁিশর sের, 
 গ ানারায়েণর েয dঃখ েস-কথা বিলব কাের, 
 জানেত যিদ েযেত েগা সখী যমুনায় জল আিনবাের ৷৷ 
 
(3) --  শয্ামাপদ-আকােশেত মন ঘুিড়খান uড়েতিছল; 
 কলুেষর কুবাতাস েপেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল। 
 

[ঈ রলােভর uপায় aনুরাগ -- েগাপীেpম -- “aনুরাগ বাঘ” ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- বাঘ েযমন কপকপ কের জােনায়ার েখেয় েফেল, েতমিন “aনুরাগ বাঘ” 
কাম েkাধ ei সব িরপুেদর েখেয় েফেল। ঈ ের eকবার aনুরাগ হেল কামেkাধািদ থােক না। েগাপীেদর oi 
aবsা হেয়িছল। কৃে  aনুরাগ। 
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        “আবার আেছ ‘aনুরাগ a ন’। ীমতী বলেছন, ‘সিখ, চতুিদর্ক কৃ ময় েদখিছ!’ তারা বলেল, ‘সিখ, 
aনুরাগ-a ন েচােখ িদেয়ছ তাi oirপ েদখছ।’ erপ আেছ েয, বয্ােঙর মু ু পুিড়েয় কাজল ৈতয়ার কের, েসi 
কাজল েচােখ িদেল চািরিদক সপর্ময় েদেখ! 
 
        “যারা েকবল কািমনী-কা ন িনেয় আেছ -- ঈ রেক eকবারo ভােব না, তারা বdজীব। তােদর িনেয় িক 
মহৎ কাজ হেব? েযমন কােক েঠাকরােনা আম, ঠাকুর েসবায় লােগ না, িনেজর েখেতo সেnহ। 
 
        “বdজীব -- সংসারী জীব, eরা েযমন gিটেপাকা। মেন করেল েকেট েবিরেয় আসেত পাের; িকnt িনেজ ঘর 
বািনেয়েছ, েছেড় আসেত মায়া হয়। েশেষ মৃতুয্। 
 
        “যারা মুkজীব, তারা কািমনী-কা েনর বশ নয়। েকান েকান gিটেপাকা aত যেtর gিট েকেট েবিরেয় 
আেস। েস িকnt d-eকটা। 
 
        “মায়ােত ভুিলেয় রােখ। d-eকজেনর jান হয়; তারা মায়ার েভলিকেত েভােল না; কািমনী-কা েনর বশ 
হয় না। আঁতুড়ঘেরর ধূলহাঁিড়র েখালা েয পােয় পের, তার বািজকেরর ডয্াm  ডয্াm  শেbর েভলিক লােগ না। 
বািজকর িক করেছ েস িঠক েদখেত পায়। 
 
        “সাধনিসd আর কৃপািসd। েকu েকu aেনক কে  েkেt জল েছঁেচ আেন; আনেত পারেল ফসল হয়। 
কাr জল েছঁচেত হল না, বৃি র জলর েভেস েগল। ক  কের জল আনেত হল না। ei মায়ার হাত েথেক eড়ােত 
েগেল ক  কের সাধন করেত হয়। কৃপািসেdর ক  করেত হয় না। েস িকnt d-eক জনা। 
 
        “আর িনতয্িসd, eেদর জেn জেn jানৈচতনয্ হেয় আেছ। েযমন েফায়ারা বুেজ আেছ। িমstী eটা খুলেত 
েফায়ারাটাo খুেল িদেল, আর ফরফর কের জল েবrেত লাগল! িনতয্িসেdর pথম aনুরাগ যখন েলােক েদেখ, 
তখন aবাk  হয়। বেল eত ভিk-ৈবরাগয্-েpম েকাথায় িছল?” 
 
        ঠাকুর aনুরােগর কথা বিলেতেছন। েগাপীেদর aনুরােগর কথা। আবার গান হiেত লািগল। রামলাল 
গািহেতেছন: 
 
 নাথ! িতিম সবর্s আমার। pাণাধার সারাৎসার; 
 নািহ েতামা িবেন েকহ িtভুবেন, বিলবার আপনার ৷৷ 
 তুিম সুখ শািn, সহায় সmল, সmদ ঐ যর্, jান বুিd বল, 
 তুিম বাসগৃহ, আরােমর sল, আtীয় বnু পিরবার ৷৷ 
 তুিম iহকাল, তুিম পিরtাণ, তুিম পরকাল, তুিম sগর্ধাম, 
 তুিম শাstিবিধ grকlতr, aনn সুেখর আধার ৷৷ 
 তুিম েহ uপায়, তুিম েহ uেdশয্, তুিম s া পাতা তুিম েহ uপাসয্, 
 দ দাতা িপতা, েsহময়ী মাতা, ভবাণর্েব কণর্ধার (তুিম) ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- আহা িক গান! “তুিম সবর্s আমার!” েগাপীরা akুর আসবার পর ীমতীেক 
বলেল, রােধ! েতার সবর্s ধন হের িনেত eেসেছ! ei ভালবাসা। ভগবােনর জনয্ ei বয্াকুলতা। 
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        আবার গান চিলেত লািগল: 
 
(1) -- েধােরা না েধােরা না রথচk রথ িক চেk চেল, 
 েয চেkর চেkর চkী হির যার চেk জগৎ চেল। 
 
(2) -- পয্ারী! কার তের আর, গাঁথ হার যতেন। 
 
        গান িনেত িনেত ঠাকুর ীরামকৃ  গভীর সমািধিসnুমেধয্ মg হiেলন! ভেkরা eকদৃে  ঠাকুেরর িদেক 
aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। আর সাড়াশb নাi। ঠাকুর সমািধs! হাতেজাড় কিরয়া বিসয়া আেছন, েযমন 
ফেটাgােফ েদখা যায়। েকবল চেkর বািহেরর েকাণ িদয়া আনnধারা পিড়েতেছ। 
 

[ঈ েরর সিহত কথা -- ীরামকৃে র দশর্ন -- কৃ  সবর্ময় ] 
 
        aেনকkণ পের ঠাকুর eকটু pকৃতs হiেলন। িকnt সমািধর মেধয্ যাঁেক দশর্ন কিরেতিছেলন, তাঁর সে  িক 
কথা কিহেতেছন। eকিট-আধিট েকবল ভkেদর কােন েপৗঁিছেতেছ। ঠাকুর আপনা-আপিন বিলেতেছন, “তুিমi 
আিম আিমi তুিম। তুিম খাo, তুিম আিম খাo!... েবশ িকnt কc। 
 
        “e িক নয্াবা েলেগেছ। চািরিদেকi েতামােক েদখিছ! 
 
        “কৃ  েহ দীনবnু pাণবlভ! েগািবn!” 
 
        pাণবlভ! েগািবn! বিলেত বিলেত আবার সমািধs হiেলন। ঘর িনsb। ভkগণ মহাভাবময় ঠাকুর 

ীরামকৃ েক -- aতৃp-নয়েন বারবার েদিখেতেছন। 
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a াদশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র ঈ রােবশ, তাঁহার মুেখ ঈ েরর বাণী 
 

[ ীযুk aধর েসেনর িdতীয় দশর্ন -- গৃহেsর pিত uপেদশ ] 
 
        ীরামকৃ  সমািধs। েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। ভেkরা চতুিদর্েক uপিব । ীযুk aধর েসন কয়িট 
বnুসে  আিসয়ােছন। aধর েডপুিট ময্ািজেsট। ঠাকুরেক ei িdতীয় দশর্ন কিরেতেছন। aধেরর বয়স 29/30। 
aধেরর বnু সারদাচরণ পুtেশােক সnp। িতিন sুেলর েডপুিট in েskর িছেলন; েপনশন লiয়া, eবং আেগo 
িতিন সাধন-ভজন কিরেতন। বড় েছেলিট মারা যাoয়ােত েকানrেপ সাntনালাভ কিরেত পািরেতেছন না। তাi 
aধর ঠাকুেরর নাম নাiয়া তাঁহার কােছ লiয়া আিসয়ােছন। aধেরর িনেজরo ঠাকুরেক েদিখবার aেনকিদন 
হiেত icা িছল। 
 
        সমািধ ভ  হiল। ঠাকুর  দৃি পাত কিরয়া েদিখেলন, eকঘর েলাক তাঁহার িদেক চািহয়া রিহয়ােছন। তখন 
িতিন আপনা-আপিন িক বিলেতেছন। 
 
        ঈ র িক তাঁর মুখ িদয়া কথা কিহেতেছন o uপেদশ িদেতেছন? 
 
        ীরামকৃ  -- িবষয়ী েলােকর jান কখনo েদখা েদয়। eক-eকবার দীপ িশখার নয্ায়। না, না, সূেযর্র 
eকিট িকরেণর নয্ায়। ফুেটা িদেয় েযন িকরণিট আসেছ। িবষয়ী েলােকর ঈ েরর নাম করা -- aনুরাগ নাi। বালক 
েযমন বেল, েতার পরেম েরর িদিবয্। খুড়ী-েজঠীর েকাঁদল েন “পরেম েরর িদিবয্” িশেখেছ!  
 
        “িবষয়ী েলাকেদর েরাখ নাi। হল হল; না হল না হল। জেলর দরকার হেয়েছ কূপ খঁুড়েছ। খুঁড়েত, খুঁড়েত 
েযমন পাথর েবrল, aমিন েসখানটা েছেড় িদেল। আর-eক জায়গা খঁুড়েত বািল েপেয় েগল; েকবল বািল 
েবেরায়। েসখানটাo েছেড় িদেল। েযখােন খুঁড়েত আরm কেরেছ, েসiখােনi খঁুড়েব তেব েতা জল পােব। 
 
        “জীব েযমন কমর্ কের, েতমিন ফল পায়। তাi গােন আেছ: 
 
 েদাষ কাr নয় েগা মা। 
 আিম sখাত সিলেল ডুেব মির শয্ামা। 
 
        “আিম আর আমার ajান। িবচার করেত েগেল যােক আিম আিম করছ, েদখেব িতিন আtা বi আর েকu 
নয়। িবচার কর -- তুিম শরীর না মাংস, না আর িকছু? তখন েদখেব, তুিম িকছুo নo। েতামার েকান uপািধ নাi। 
তখন আবার ‘আিম িকছু কির নাi, আমার েদাষo নাi, gণo নাi। পাপo নাi, পুণয্o নাi।’ 
 
        “eটা েসানা, eটা েপতল -- eর নাম ajান। সব েসানা -- eর নাম jান।” 
 

[ঈ রদশর্েনর লkণ -- ীরামকৃ  িক aবতার? ] 
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        “ঈ রদশর্ন হেল িবচার বn হেয় যায়। ঈ রলাভ কেরেছ, aথছ িবচার করেছ, তাo আেছ। িক েকu ভিk 
িনেয় তাঁর নামgণগান করেছ। 
 
        “েছেল কাঁেদ কতkণ? যতkণ না sন পান করেত পায়। তারপরi কাnা বn হেয় যায়। েকবল আনn। 
আনেn মার dধ খায়। তেব eকিট কথা আেছ। েখেত েখেত মােঝ মােঝ েখলা কের, আবার হােস। 
 
        “িতিনi সব হেয়েছন। তেব মানুেষ িতিন েবিশ pকাশ। েযখােন dসtt বালেকর sভাব -- হােস, কাঁেদ, 
নােচ, গায় -- েসখােন িতিন সাkাৎ বতর্মান।” 
 

[পুtেশাক -- “জীব সাজ সমের” ] 
 
        ঠাকুর aধেরর কুশল পিরচয় লiেলন। aধর তাঁহার বnুর পুtেশােকর কথা িনেবদন কিরেলন। ঠাকুর 
aপনার মেন গান গািহেতেছন: 
 
 জীব সাজ সমের, রণেবেশ কাল pেবশ েতার ঘের। 
 ভিkরেথ চিড়, লেয় jানতূণ, রসনাধনুেক িদেয় েpমgণ, 
 bhময়ীর নাম bh-ast তােহ সnান কের ৷৷ 
 আর eক যুিk রেণ, চাi না রথরথী, শtrনােশ জীব হেব সুস িত, 
 রণভূিম যিদ কের দাশরিথ ভাগীরথীর তীের ৷৷ 
 
        “িক করেব? ei কােলর জনয্ pstত হo। কাল ঘের pেবশ কেরেছ, তাঁর নামrপ ast লেয় যুd করেত 
হেব, িতিনi কতর্া। আিম বিল, েযমন করাo, েতমিন কির; েযমন বলাo েতমিন বিল; আিম যnt, তুিম যntী; আিম 
ঘর, তুিম ঘরণী; আিম গািড়, তুিম iি িনয়ার। 
 
        “তাঁেক আm েমাkাির দাo! ভাল েলােকর uপর ভার িদেল aম ল হয় না। িতিন যা হয় কrন। 
 
        “তা েশাক হেব না গা? আtজ! রাবণ বধ হল; লkণ েদৗিড়েয় িগেয় েদখেলন। েদেখন েয, হােড়র িভতর 
eমন জায়গা নাi -- েযখােন িছd নাi। তখন বলেলন, রাম! েতামার বােণর িক মিহমা! রাবেণর শরীের eমন 
sান নাi, েযখােন িছd না হেয়েছ! তখন রাম বলেলন, ভাi হােড়র িভতর েয-সব িছd েদখছ, o বােণর জনয্ নয়। 
েশােক তার হাড় জরজর হেয়েছ। oi িছdgিল েসi েশােকর িচh। হাড় িবদীণর্ কেরেছ। 
 
        “তেব e-সব aিনতয্। গৃহ, পিরবার, সnান dিদেনর জনয্। তালগাছi সতয্। d-eকটা তাল খেস পেড়েছ। 
তার আর dঃখ িক? 
 
        “ঈ র িতনিট কাজ কেরেছন -- সৃি , িsিত, pলয়। মৃতুয্ আেছi। pলেয়র সময় সব ংস হেয় যােব, 
িকছুi থাকেব না। মা েকবল সৃি র বীজgিল কুিড়েয় েরেখ েদেবন। আবার নূতন সৃি র সময় েসi বীজgিল বার 
করেবন। িগnীেদর েযমন নয্াতা-কাঁতার হাঁিড় থােক। (সকেলর হাসয্) তােত শশািবিচ, সমুেdর েফনা নীলবিড় েছাট 
েছাট পুটিলেত বাঁধা থােক।” 
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ঊনিবংশ পিরেcদ 
 

aধেরর pিত uপেদশ -- সmুেখ কাল 
 
        ঠাকুর aধেরর সে  তাঁর ঘের utেরর বারাnায় দাঁড়াiয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (aধেরর pিত) -- তুিম িডপুিট। e-পদo ঈ েরর aনুgেহ হেয়েছ। তাঁেক ভূেলা না। িকnt 
েজেনা, সকেলর eকপেথ েযেত হেব।1 eখােন dিদেনর জনয্। 
 
        “সংসার কমর্ভূিম। eখােন কমর্ করেত আসা। েযমন েদেশ বািড় কলকাতায় িগেয় কমর্ কের। 
 
        “িকছু কমর্ করা দরকার। সাধন। তাড়াতািড় কমর্gিল েশষ কের িনেত হয়। সয্াকরারা েসানা গলাবার সময় 
হাপর, পাখা েচাঙ িদেয় হাoয়া কের যােত আgনটা খুব হেয় েসানাটা গেল। েসানা গলার পর তখন বেল, তামাক 
সাj । eতkণ কপাল িদেয় ঘাম পড়িছল। তারপর তামাক খােব। 
 
        “খুব েরাখ চাi। তেব সাধন হয়। দৃঢ় pিতjা। 
 
        “তাঁর নামবীেজর খুব শিk। aিবদয্া নাশ কের। বীজ eত েকামল, a ুর eত েকামল, তবু শk মািট েভদ 
কের। মািট েফেট যায়। 
 
        “কািমনী-কা েনর িভতর থাকেল মন বড় েটেন লয়। সাবধােন থাকেত হয়। তয্াগীেদর aত ভয় নাi। িঠক 
িঠক তাগী কািমনী-কা ন েথেক তফােত থােক। তাi সাধন থাকেল ঈ ের সবর্দা মন রাখেত পারেব। 
 
        “িঠক িঠক তয্াগী। যারা সবর্দা ঈ ের মন িদেত পাের, তারা েমৗমািছর মেতা েকবল ফুেল বেস মধু পান 
কের। সংসাের কািমনী-কা েনর িভতের েয আেছ, তার ঈ ের মন হেত পাের, আবার কখন কখন কািমনী-
কা েনo মন হয়। েযমন সাধারণ মািছ, সেnেশo বেস আর পচা ঘােয়o বেস, িব ােতo বেস। 
 
        “ঈ েরেত সবর্দা মন রাখেব। pথেম eকটু েখেট িনেত হয়। তারপর েপনশন েভাগ করেব।” 

                                                 
1 ীযুk aধরচnd েসন েদড় বৎসর পের েদহতয্াগ কেরন। ঠাকুর oi সংবাদ িনয়া aেনকkণ ধিরয়া মার কােছ কাঁিদয়ািছেলন। 
aধর ঠাকুেরর পরম ভk। ঠাকুর বেলিছেলন, “তুিম আমার আtীয়।” aধেরর বািড় কিলকাতা, েশাভাবাজার, েবেণেটালা। তাঁহার 
কেয়কিট কনয্াসnান eখন বতর্মান। কিলকাতার বাটীেত ীযুk শয্ামলাল, ীযুk হীরালাল pভৃিত াতারা েকহ েকহ eখনo 
আেছন। তাঁহােদর বাটীর ৈবঠকখানা o ঠাকুরদালান তীথর্ হiয়া আেছ। 
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ভkসে  ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

ী ীanপূণর্াপূজা uপলেk ভkসে  সুেরndভবেন 
 
        সুেরেndর বািড়র uঠােন ঠাকুর ীরামকৃ  সভা আেলা কিরয়া বিসয়া আেছন, aপরাh েবলা ছয়টা হiল। 
 
        uঠান হiেত পূবর্াসয্ হiয়া ঠাকুরদালােন uিঠেত হয়। দালােনর িভতর সুnর ঠাকুর-pিতমা। মার পাদপেd 
জবা, িবl, গলায় পু মালা। মাo ঠাকুরদালান আেলা কিরয়া বিসয়া আেছন। 
 
        আজ ী ীanপূণর্াপূজা। ৈচt kা মী, 15i eিpল, 1882 রিববার, 3রা ৈবশাখ, 1290। সুেরnd মােয়র 
পূজা আিনয়ােছন তাi ঠাকুেরর িনমntণ। ঠাকুর ভkসে  আিসয়ােছন, আিসয়া ঠাকুরদালােন uিঠয়া ী ীঠাকুর-
pিতমা দশর্ন কিরেলন, pণাম o দশর্নানnর দাঁড়াiয়া মার িদেক তাকাiয়া ীকের মূলমnt জপ কিরেতেছন, 
ভেkরা ঠাকুর-pিতমাদশর্ন o pণামানnর pভুর কেছ দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        uঠােন ঠাকুর ভkসে  আিসয়ােছন। uঠােন সতরি  পাতা হiয়ােছ, তাহার uপর চাদর, তাহার uপর 
কেয়কিট তািকয়া। eক ধাের েখাল-করতাল লiয়া কেয়কিট ৈব ব বিসয়া আেছন -- সংকীতর্ন হiেব। ঠাকুরেক 
েঘিরয়া ভেkরা সব বিসেলন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ েক eকিট তািকয়া লiয়া বিসেত বলা হiল। িতিন তািকয়ার কােছ বিসেলন না। তািকয়া 
সরাiয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- তািকয়া েঠসান িদয়া বসা! িক জােনা, aিভমান তয্াগ করা বড় কিঠন। ei 
িবচার কc, aিভমান িকছু নয়। আবার েকাথা েথেক eেস পেড়! 
 
        “ছাগলেক েকেট েফলা েগেছ, তবু a -pতয্  নড়েছ। 
 
        “sেp ভয় েদেখছ; ঘুম েভেঙ েগল, েবশ েজেগ uঠেল তবু বুক dড়dড় কের। aিভমান িঠক েসiরকম। 
তািড়েয় িদেলo আবার েকাথা েথেক eেস পেড়! aমিন মুখ ভার কের বেল, আমায় খািতর কেl না।” 
 
        েকদার -- তৃণাদিপ সুনীেচন, তেরািরব সিহ ুনা। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম ভেkর েরণুর েরণু। 
 

[ৈবদয্নােথর pেবশ] 
 
        ৈবদয্নাথ কৃতিবদয্। কিলকাতার বড় আদালেতর uিকল, ঠাকুরেক হাতেজাড় কিরয়া pণাম কিরেলন o 
eকপাে র্ আসন gহণ কিরেলন। 
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        সুেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- iিন আমার আtীয়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, eঁর sভাবিট েবশ েদখিছ। 
 
        সুেরnd -- iিন আপনােক িক িজjাসা করেবন, তাi eেসেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ৈবদয্নােথর pিত) -- যা িকছু েদখছ, সবi তাঁর শিk। তাঁর শিk বয্িতেরেক কাr িকছু করবার 
েজা নাi। তেব eকিট কথা আেছ, তাঁর শিk সব sােন সমান নয়। িবদয্াসাগর বেলিছল, “ঈ র িক কাrেক েবিশ 
শিk িদেয়েছন?” আিম বললুম, শিk কমেবিশ যিদ না িদেয় থােকন, েতামায় আমরা েদখেত eেসিছ েকন? 
েতামার িক dেটা িশঙ েবিরেয়েছ? তেব দাঁড়ােলা েয, ঈ র িবভূrেপ সবর্ভূেত আেছন, েকবল শিkিবেশষ। 
 

[sাধীন icা না ঈ েরর icা? Free will or God's Will] 
 
        ৈবদয্নাথ -- মহাশয়! eকিট সেnহ আমার আেছ। ei েয বেল Free Will aথর্াৎ sাধীন icা -- মেন 
কেl ভাল কাজo কেt পাির, মn কাজo কেt পাির, eিট িক সতয্? সতয্ সতয্i িক আমরা sাধীন? 
 
        ীরামকৃ  -- সকলi ঈ রাধীন। তাঁরi লীলা। িতিন নানা িজিনস কেরেছন। েছাট, বড়, বলবান, dবর্ল, 
ভাল, মn। ভালেলাক; মnেলাক। e-সব তাঁর মায়া, েখলা। ei েদখ না, বাগােনর সব গাছ িকছু সমান হয় না। 
 
        “যতkণ ঈ রেক লাভ না হয়, ততkণ মেন হয় আমরা sাধীন। e- ম িতিনi েরেখ েদন, তা না হেল 
পােপর বৃিd হত। পাপেক ভয় হত না। পােপর শািs হত না। 
 
        “িযিন ঈ রলাভ কেরেছন, তাঁর ভাব িক জােনা? আিম যnt, তুিম যntী; আিম ঘর, তুিম ঘরণী; আিম রথ, 
তুিম রথী; েযমন চালাo, েতমিন চিল। েযমন বলাo, েতমিন বিল।” 
 

[ঈ রদশর্ন িক eকিদেন হয়? সাধুস  pেয়াজন ] 
 
        ীরামকৃ  (ৈবদয্নােথর pিত) -- তকর্ করা ভাল নয়; আপিন িক বল? 
 
        ৈবদয্নাথ -- আেj হাঁ, তকর্ করা ভাবিট jান হেল যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- Thank you (সকেলর হাসয্)। েতামার হেব! ঈ েরর কথা যিদ েকu বেল, েলােক িব াস 
কের না। যিদ েকান মহাপুrষ বেলন, আিম ঈ রেক েদেখিছ তবুo সাধারণ েলােক েসi মহাপুrেষর কথা লয় না। 
েলােক মেন কের, o যিদ ঈ র েদেখেছ, আমােদর েদিখেয় িদg । িকnt eকিদেন িক নাড়ী েদখেত েশখা যায়? 
ৈবেদয্র সে  aেনকিদন ধের ঘুরেত হয়; তখন েকাn টা কেফর েকাn টা বায়ূর েকাn টা িপেtর নাড়ী বলা েযেত 
পাের। যােদর নাড়ী েদখা বয্বসা, তােদর স  করেত হয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        “aমুক নmেরর সুতা, েয-েস িক িচনেত পাের? সুেতার বয্বসা কেরা, যারা বয্বসা কের, তােদর েদাকােন 
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িকছুিদন থাক, তেব েকাn টা চিlশ নmর, েকাn টা eকচিlশ নmেরর সুতা ঝাঁ কের বলেত পারেব।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ভkসে  সংকীতর্নানেn -- সমািধমিnের 
 
        eiবার সংকীতর্ন আরm হiেব। েখাল বািজেতেছ। েগা  েখাল বাজাiেতেছ। eখনo গান আরm হয় নাi। 
েখােলর মধুর বাজনা, েগৗরা ম ল o তাঁহােদর নামসংকীতর্ন কথা udীপন কের। ঠাকুর ভােব মg হiেতেছন। 
মােঝমােঝ খুিলর িদেক দৃি  িনেkপ কিরয়া বিলেতেছন, “আ মির! আ মির! আমার েরামা  হেc।” 
 
        গায়েকরা িজjাসা কেlন, িকrপ পদ গািহেবন? ঠাকুর ীরামকৃ  িবনীতভােব বিলেলন “eকটু েগৗরাে র 
কথা গাo।” 
 
        কীতর্ন আরm হiল। pথেম েগৗরচিndকা। তৎপের aনয্ গীত: 
 
 লাখবান কা ন িজিন। রেস ঢর ঢর েগারা মুঁজাঙ িনছিন ৷৷ 
 িক কাজ শরদ েকািট শশী। জগৎ কিরেল আেলা েগারা মুেখর হািস ৷৷ 
 
        কীতর্েন েগৗরাে র rপবণর্না হiেতেছ। কীতর্িনয়া আখর িদেতেছ। 
 
 (সিখ! েদিখলাম পূণর্শশী।) (hাস নাi মৃগা  নাi) 
  (hদয় আেলা কের।) 
 
        কীতর্িনয়া আবার বলেছ, েকািট শশীর aমৃেত মুখ মাজা। 
 
        eiকথা িনেত িনেত ঠাকুর সমািধs হiেলন। 
 
        গান চিলেত লািগল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃে র সমািধ ভ  িহল। িতিন ভােব িবেভার হiয়া হঠাৎ 
দ ায়মান হiেলন o েpেমাnt েগািপকার নয্ায় ীকৃে র rেপর বণর্না কিরেত কিরেত কীতর্িনয়ার সে  সে  
আখর িদেতেছন: 
 
 (সিখ! rেপর েদাষ, না মেনর েদাষ?) 
 (আn  েহিরেত শয্ামময় েহির িtভুবন!) 
 
        ঠাকুর নৃতয্ কিরেত কিরেত আখর িদেতেছন। ভেkরা aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। কীতর্নীয়া আবার বলেছন। 
েগাপীকার uিk -- বাঁিশ বািজস না! েতার িক িনdা নাi েকা? 
 
        আখর িদয়া বলেছন: 
 
 (আর িনdা হেবi বা েকমন কের!) (শযয্া েতা করপlব!) 
  (আহার েতা ীমুেখর aমৃত।) (তােত a ুিলর েসবা!) 
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        ঠাকুর ীরামকৃ  আসন পুনবর্ার gহণ কিরয়ােছন। কীতর্ন চিলেত লািগল। ীমতী বলেছন, চkু েগল, বণ 
েগল, াণ েগল, iিndয় সকেল চেল েগল, -- (আিম eেকলা েকন বা রলাম েগা)। 
 
        েশেষ ীরাধাকৃে র িমলন গান হiল: 
 
 ধিন মালা গাঁেথ, শয্ামগেল েদালাiেত, 
 eমন সমেয় আiল সmুেখ শয্াম gণমিন। 
 

[গান -- যুগলিমলন ] 
 
 িনধুবেন শয্ামিবেনািদনী েভার। 
 dঁহার rেপর নািহক uপমা েpেমর নািহর oর ৷৷ 
 িহরণ িকরণ আধ বরণ আধ নীল মিণ-েজয্ািতঃ। 
 আধ গেল বন-মালা িবরািজত আধ গেল গজমিত ৷৷ 
 আধ বেণ মকর-কু ল আধ রতন ছিব। 
 আধ কপােল চাঁেদর uদয় আধ কপােল রিব ৷৷ 
 আধ িশের েশােভ ময়ূর িশখ  আধ িশের েদােল েবণী। 
 করকমল কের ঝলমল, ফণী uগারেব মিণ ৷৷ 
 
        কীতর্ন থািমল। ঠাকুর, ‘ভগবত-ভk-ভগবান’ ei মnt ucারণ কিরয়া বারবার ভূিম  হiয়া pণাম 
কিরেতেছন। চতুিদর্েক ভkেদর uেdশ কিরয়া pণাম কিরেতেছন o সংকীতর্নভূিমর ধূিল gহণ কিরয়া মsেক 
িদেতেছন। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o সাকার-িনরাকার 
 
        রািt pায় সােড় নয়টা। ী ীanপূণর্া ঠাকুরদালান আেলা কিরয়া আেছন। সmুেখ ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  
দাঁড়াiয়া। সুেরnd, রাখাল, েকদার, মাsার, রাম, মেনােমাহন o aনয্ানয্ aেনক ভেkরা রিহয়ােছন। তাঁহারা 
সকেল ঠাকুেরর সে  pসাদ পাiয়ােছন। সুেরnd সকলেক পিরেতাষ কিরয়া খাoয়াiয়ােছন। eiবার ঠাকুর 

ীরামকৃ  দিkেণ র-বাগােন pতয্াবতর্ন কিরেবন। ভেkরাo s s ধােম চিলয়া যাiেবন। সকেলi ঠাকুরদালােন 
আিসয়া সমেবত হiয়ােছন। 
 
        সুেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- আজ িকnt মােয়র নাম eকিটo হল না। 
 
        ীরামকৃ  (ঠাকুেরর pিতমা েদখাiয়া) -- আহা, েকমন দালােনর েশাভা হেয়েছ। মা েযন আেলা কের বেস 
আেছন। erপ দশর্ন কেl কত আনn হয়। েভােগর icা, েশাক -- e-সব পািলেয় যায়। তেব িনরাকার িক দশর্ন 
হয় না -- তা নয়। িবষয়বুিd eকটুo থাকেল হেব না; ঋিষরা সবর্তয্াগ কের aখ  সিcদানেnর িচnা কেরিছেলন। 
 
        “iদানীং bhjানীরা ‘aচল ঘন’ বেল গান গায়, -- আমার আলুনী লােগ। যারা গান গায়, েযন িম রস পায় 
না। িচেটgেড়র পানা িদেয় ভুেল থাকেল, িমছরীর পানার সnান কেt icা হয় না। 
 
        “েতামরা েদখ, েকমন বািহের দশর্ন কc আর আনn পাc। যারা িনরাকার িনরাকার কের িকছু পায় না, 
তােদর না আেছ বািহের না আেছ িভতের।” 
 
        ঠাকুর মার নাম কিরয়া গান গািহেতেছন: 
 
  েগা আনnময়ী হেয় আমায় িনরানn কর না। 
 o dিট চরণ িবনা আমার মন, aনয্ িকছু আর জােন না ৷৷ 
 তপন-তনয়, আমায় মn কয়, িক েদােষ তােতা জািন না। 
 ভবানী বিলেয়, ভেব যাব চেল, মেন িছল ei বাসনা, 
 aকূলপাথের ডুবােব আমাের, sপেনo তা জািন না ৷৷ 
 aহরহিনর্িশ ীdগর্ানােম ভািস, তবু dখরািশ েগল না। 
 eবার যিদ মির, o হরসুnরী, (েতার) dগর্ানাম েকu আর লেব না ৷৷ 
 
        আবার গািহেতেছন: 
 
  বল ের বল ীdগর্ানাম। (oের আমার আমার মন ের) ৷৷ 
 dগর্া dগর্া dগর্া বেল পথ চেল যায়। 
  শূলহেs শূলপািণ রkা কেরন তায় ৷৷ 
 তুিম িদবা, তুিম সnয্া, তুিম েস যািমনী। 
  কখন পুrষ হo মা, কখন কািমনী ৷৷ 
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 তুিম বল ছাড় ছাড় আিম না ছািড়ব। 
  বাজন নূপুর হেয় মা চরেণ বািজব ৷৷ 
  (জয় dগর্া ীdগর্া বেল)। 
 শ রী হiেয় মােগা গগেন uিড়েব। 
  মীন হেয় রব জেল নেখ তুেল লেব ৷৷ 
 নখাঘােত bhময়ী যখন যােব েমার পরাণী, 
  কৃপা কের িদo রাঙা চরণ dখািন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার pিতমার সmুেখ pণাম কিরেলন। eiবার িসঁিড়েত নািমবার সময় ডািকয়া 
বিলেতেছন, “o রা-জু-আ”? (o রাখাল, জুেতা সব আেছ, না হািরেয় েগেছ?) 
 
        ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। সুেরnd pণাম কিরেলন। aনয্ানয্ ভেkরাo pণাম কিরেলন। রাsায় চাঁেদর আেলা 
eখনo আেছ। ঠাকুেরর গািড় দিkেণ র aিভমুেখ যাtা কিরল। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  িসঁিথর bাhসমােজ bাhভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ীযুk েবণী পােলর িসঁিথর বাগােন ভাগমন কিরয়ােছন। আজ িসঁিথর bাhসমােজর 
ষাnািসক মেহাৎসব। ৈচt পূিণর্মা (10i ৈবশাখ, রিববার), 22েশ eিpল, 1883 ী াb; ৈবকাল েবলা। aেনক 
bাhভk uপিsত; ভেkরা ঠাকুরেক িঘিরয়া দিkেণর দালােন বিসেলন। সnয্ার পর আিদ সমােজর আচাযর্ ীযুk 
েবচারাম uপাসনা কিরেবন। 
 
        bাhভেkরা ঠাকুরেক মােঝ মােঝ p  কিরেতেছন। 
 
        bাhভk -- মহাশয়, uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- uপায় aনুরাগ, aথর্াৎ তাঁেক ভালবাসা। আর pাথর্না। 
 
        bাhভk -- aনুরাগ না pাথর্না। 
 
        ীরামকৃ  -- aনুরাগ আেগ, পের pাথর্না। 
 
        “ডাক েদিখ মন ডাকার মেতা, েকমন শয্ামা থাকেত পাের” -- 
 
        ীরামকৃ  সুর কিরয়া ei গানিট গাiেলন। 
 
        “আর সবর্দাi তাঁর নামgণগান-কীতর্ন, pাথর্না করেত হয়। পুরাতন ঘিট েরাজ মাজেত হেব, eকবার 
মাজেল িক হেব? আর িবেবক, ৈবরাগয্, সংসার aিনতয্, ei েবাধ।” 
 

[bাhভk o সংসারতয্াগ -- সংসাের িন ামকমর্ ] 
 
        bাhভk -- সংসারতয্াগ িক ভাল? 
 
        ীরামকৃ  -- সকেলর পেk সংসারতয্াগ নয়। যােদর েভাগাn হয় নাi তােদর পেk সংসারতয্াগ নয়। 
dআনা মেদ িক মাতাল হয়? 
 
        bাhভk -- তারা তেব সংসার করেব? 
 
        ীরামকৃ   -- হাঁ, তারা িন ামকমর্ করবার েচ া করেব। হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙেব। বড় মানুেষর 
বািড়র দাসী সব কমর্ কের, িকnt েদেশ মন পেড় থােক; eরi নাম িন ামকমর্।1 eরi নাম মেন তয্াগ। েতামরা 
                                                 
1 কমর্েণয্বািধকারেs মা ফেলষু কদাচন।                                                               [গীতা, 2/47] 
  যৎ কেরািষ যদ ািস ... কুrষব্ মদপর্ণm ।                                                             [গীতা, 9/27] 
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মেন তয্াগ করেব। সnয্াসী বািহেরর তয্াগ আবার মেন তয্াগ dii করেব। 
 

[bাhভk o েভাগাn -- িবদয্াrিপণী stীর লkণ -- ৈবরাগয্ কখন হয় ] 
 
        bাhভk -- েভাগাn িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- কািমনী-কা ন েভাগ। েয ঘের আচার েতঁতুল আর জেলর জালা, েস ঘের িবকােরর েরাগী 
থাকেল মুশিকল! টাকা-কিড়, মান-সmম, েদহসখু ei সব েভাগ eকবার না হেয় েগেল -- েভাগাn না হেল -- 
সকেলর i েরর জনয্ বয্াকুলতা আেস না। 
 
        bাhভk -- stীজািত খারাপ, না আমরা খারাপ? 
 
        ীরামকৃ  -- িবদয্াrিপণী stীo আেছ, আবার aিবদয্াrিপণী stীo আেছ। িবদয্াrিপণী stী ভগবােনর িদেক 
লেয় যায়, আর aিবদয্াrিপণী ঈ রেক ভুিলেয় েদয়, সংসাের ডুিবেয় েদয়। 
 
        “তাঁর মহামায়ােত ei জগৎসংসার। ei মায়ার িভতর িবদয্া-মায়া aিবদয্া-মায়া di-i আেছ। িবদয্া-মায়া 
আ য় করেল সাধুস , jান, ভিk, েpম, ৈবরাগয্ -- ei সব হয়। aিবদয্া-মায়া -- প ভতূ আর iিndেয়র িবষয় 
-- rপ, রস, গn, sশর্, শb; যত iিndেয়র েভােগর িজিনস; eরা ঈ রেক ভুিলেয় েদয়।” 
 
        bাhভk -- aিবদয্ােত যিদ ajান কের, তেব িতিন aিবদয্া কেরেছন েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর লীলা, anকার না থাকেল আেলার মিহমা েবাঝা ঝায় না। dঃখ না থাকেল সুখ েবাঝা 
যায় না। ‘মn’ jান থাকেল তেব ‘ভাল’ jান হয়। 
 
        “আবার আেছ েখাসািট আেছ বেল তেব আমিট বােড় o পােক। আমিট তেয়র হেয় েগেল তেব েখাসা েফেল 
িদেত হয়! মায়াrপ ছালিট থাকেল তেবi kেম bhjান হয়। িবদয্া-মায়া, aিবদয্া-মায়া আেমর েখাসার নয্ায়; 
di-i দরকার।” 
 
        bাhভk -- আcা, সাকারপূজা, মািটেত গড়া ঠাকুরপূজা -- e-সব িক ভাল?2  
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা সাকার মান না, তা েবশ; েতামােদর পেk মূিতর্ নয়, ভাব। েতামরা টানটুকু েনেব, 
েযমন কৃে র uপর রাধার টান, ভালবাসা। সাকারবাদীরা েযমন মা-কালী, মা-dগর্ার পূজা কের, ‘মা’ ‘মা’ বেল 
কত ডােক কত ভালবােস -- েসi ভাবিটেক েতামরা লেব, মূিতর্ না-i বা মানেল। 
 
        bাhভk -- ৈবরাগয্ িক কের হয়? আর সকেলর হয় না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- েভােগর শািn না হেল ৈবরাগয্ হয় না। েছাট েছেলেক খাবার আর পুতুল িদেয় েবশ ভুলােনা 
যায়। িকnt যখন খাoয়া হেয় েগল, আর পুতুল িনেয় েখলা হেয় েগল, তখন “মা যাব” বেল। মার কােছ িনেয় না 
                                                 
2 “মৃ য় আধাের িচnয়ী েদবী” – েকশেবর uপেদশ। 
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েগেল পুতুল ছঁুেড় েফেল েদয়, আর িচৎকার কের কাঁেদ। 
 

[সিcদানni gr -- ঈ রলােভর পর সnয্ািদ কমর্তয্াগ ] 
 
        bাhভেkরা grবােদর িবেরাধী। তাi bাhভkিট e-সmেn কথা কিহেতেছন। 
 
        bাhভk -- মহাশয়, gr না হেল িক jান হেব না? 
 
        ীরামকৃ  -- সিcদানni gr; যিদ মানুষ grrেপ ৈচতনয্ কের েতা জানেব েয, সিcদানni oi rপ 
ধারণ কেরেছন। gr েযমন েসেথা; হাত ধের িনেয় যান। ভগবানদশর্ন হেল আর grিশষয্ েবাধ থােক না। ‘েস বড় 
কিঠন ঠাঁi, grিশেষয্ েদখা নাi!’ তাi জনক কেদবেক বলেলন, ‘যিদ bhjান চাo আেগ দিkণা দাo।’ 
েকননা, bhjান হেল আর িশষয্ েভদবুিd থাকেব না। যতkণ ঈ রদশর্ন না হয়, ততিদনi grিশষয্ সmn। 
 
        kেম সnয্া হiল। bাhভেkরা েকহ েকহ ঠাকুরেক বিলেতেছন, “আপনার েবাধহয় eখন সnয্া করেত 
হেব।” 
 
        ীরামকৃ  -- না, েসরকম নয়। o-সব pথম pথম eক-eকবার কের িনেত হয়। তারপর আর েকাশাকুিশ 
বা িনয়মািদ দরকার হয় না। 
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প ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o আচাযর্ ীেবচারাম -- েবদাn o bhতtt pসে  
 
        সnয্ার পর আিদসমােজর আচাযর্ ীযুk েবচারাম েবদীেত বিসয়া uপাসনা কিরেলন। মােঝমােঝ bhস ীত 
o uপিনষd  হiেত পাঠ হiেত লািগল। uপাসনােn ীরামকৃে র সে  বিসয়া আচাযর্ aেনক আলাপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, িনরাকারo সতয্ আর সাকারo সতয্; আপিন িক বল? 
 

[সাকার-িনরাকার িচnয়rপ o ভk ] 
 
        আচাযর্ -- আjা, িনরাকার েযমন Electric Current (তিড়ৎ-pবাহ) চেk েদখা যায় না, িকnt aনুভব 
করা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, di সতয্। ধু িনরাকার বলা িকrপ জােনা? েযমন েরাশনেচৗিকর eকজন েপাঁ ধের থােক 
-- তার বাঁিশর সাত েফাকর সেtto। িকnt আর-eকজন েদখ কত রাগ-রািগণী বাজায়! েসrপ সাকারবাদীরা েদখ 
ঈ রেক কতভােব সেmাগ  কের! শাn, দাসয্, সখয্, বাৎসলয্, মধুর -- নানাভােব। 
 
        “িক জােনা, aমৃতকুে  েকানo রকেম পড়া। তা sব কেরi েহাক aথবা েকu ধাkা েমেরেছ আর তুিম কুে  
পেড় েগছ, eকi ফল। di জেনi aমর হেব!1 
 
        “bাhেদর পেk জল বরফ uপমা িঠক। সিcদানn েযন aনn জলরািশ। মহাসাগেরর জল, ঠাnা েদেশ 
sােন sােন েযমন বরেফর আকার ধারণ কের, েসirপ ভিk িহেম েসi সিcদানn (সgণ bh) ভেkর জনয্ 
সাকার rপ ধারণ কেরন। ঋিষরা েসi aতীিndয় িচnয় rপ দশর্ন কেরিছেলন, আবার তাঁর সে  কথা কেয়িছেলন। 
ভেkর েpেমর শরীর,2 ‘ভাগবতীতনু’ dারা েসi িচnয় rপ দশর্ন হয়। 
 
        “আবার আেছ, bh aবা নেসােগাচর। jানসূেযর্র তােপ সাকার বরফ গেল যায়। bhjােনর পর, 
িনিবর্কlসমািধর পর, আবার েসi aনn, বাকয্মেনর aতীত, arপ িনরাকার bh! 
 
        “bেhর srপ মুেখ বলা যায় না, চুপ হেয় যায়। aনnেক েক মুেখ েবাঝােব! পািখ যত uপের uেঠ, তার 
uপর আরo আেছ, আপিন িক বল?” 
 
        আচাযর্ -- আjা হাঁ, েবদােn oirপ কথাi আেছ। 
 

                                                 
1 aমৃত কু  -- bৈhেবদমমৃতং পুরsাd bh প াd bh দিkণতে াtেরণ ৷ 
                  aধে া র্  pসৃতং bৈhেবদং িব িমদং বির m  ৷৷                      [মুnেকাপিনষd , 2।2।11] 
2 নারদ বিলেলন -- আিম dা সবর্ময়ী ভাগবতীতনু pাp হলাম। 
  pযুজয্মােন মিয় তাং dাং ভাগবতীতনুm । 
  আরbকমর্িনবর্ােণা নাপতং পা েভৗিতকঃ।                                                  [ ীমdাগবত, 1।6।29] 
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[িনgর্ণ bh ‘aবা নেসােগাচরm ’ -- িtgণাতীতm  ] 
 
        ীরামকৃ  -- লবণপুtিলকা সাগর মাপেত িগিছল, িফের eেস আর খবর িদেল না। eক মেত আেছ 

কেদবািদ দশর্ন-sশর্ন কেরিছল, ডুব েদয় নাi। 
 
        “আিম িবদয্াসগরেক বেলিছলাম, সব িজিনস eঁেটা হেয় েগেছ, িকnt bh uিc  হয় নাi।3 aথর্াৎ bh িক, 
েকu মুেখ বলেত পাের নাi। মুেখ বলেলi িজিনসটা eঁেটা হয়। িবদয্াসাগর পি ত, েন ভারী খুিশ। 
 
        “েকদােরর oিদেক েনিছ বরেফ ঢাকা পাহাড় আেছ। েবিশ uেc uঠেল আর িফরেত হয় না। যারা েবিশ 
uেcেত িক আেছ, েগেল িকrপ aবsা হয় -- e-সব জানেত িগেয়েছ, তারা িফের eেস, আর খবর েদয় নাi। 
 
        “তাঁেক দশর্ন হেল মানুষ আনেn িবhল হেয় যায়, চুপ4 হেয় যায়। খবর েক েদেব? বুঝােব েক? 
 
        “সাত েদuিড়র পর রাজা। pেতয্ক েদuিড়েত eক-eকজন মহা ঐ যর্বান পুrষ বেস আেছন। pেতয্ক 
েদuিড়েতi িশষয্ িজjাসা করেছ, ei িক রাজা? gro বলেছন, না; েনিত েনিত। সpম েদuিড়েত িগেয় যা 
েদখেল, eেকবাের aবাক!5 আনেn িবhল। আর িজjাসা করেত হল না ‘ei িক রাজা?’ েদেখi সব সংশয় চেল 
েগল।” 
 
        আচাযর্ -- আেj হাঁ, েবদােn eirপi সব আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- যখন িতিন সৃি , িsিত, pলয় কেরন তখন তাঁেক সgণ bh, আদয্াশিk বিল। যখন িতিন 
িতন gেণর aতীত তখন তাঁেক িনgর্ণ bh, বাকয্-মেনর aতীত বলা যায়; পরbh। 
 
        “মানুষ তাঁর মায়ােত পেড় s-srপেক ভুেল যায়। েস েয বােপর aনn ঐ েযর্র aিধকারী তা ভুেল যায়। 
তাঁর মায়া িtgণময়ী। ei িতনgণi ডাকাত, সবর্s হরণ কের; s-srপেক ভুিলেয় েদয়। সtt, রজঃ, তমঃ -- িতন 
gণ। eেদর মেধয্ সttgণi ঈ েরর পথ েদিখেয় েদয়। িকnt ঈ েরর কােছ সttgণo িনেয় েযেত পাের না। 
 
        “eকজন ধনী বনপথ িদেয় যািcল। eমন সময় িতনজন ডাকাত eেস তােক িঘের েফলল o তার সবর্s 
হরণ করেল। সব েকেড়-কুেড় িনেয় eকজন ডাকাত বলেল, ‘আর eেক েরেখ িক হেব? eেক েমের েফল’ -- ei 
বেল তােক কাটেত eল। িdতীয় ডাকাত বলেল, ‘েমের েফেল কাজ েনi, eেক আে -িপে  েবঁেধ eiখােনi েফেল 
েরেখ যাoয়া যাক। তাহেল পুিলসেক খবর িদেত পারেব না।’ ei বেল oেক েবঁেধ েরেখ ডাকাতরা চেল েগল। 
খািনকkণ পের তৃতীয় ডাকাতিট িফের eল। eেস বলেল, ‘আহা েতামার বড় েলেগেছ, না? আিম েতামার বnন 
খুেল িদিc।’ বnন খুলবার পর েলাকিটেক সে  কের িনেয় ডাকাত পথ েদিখেয় েদিখেয় চলেত লাগল। সরকারী 
রাsার কােছ eেস বলেল, ‘ei পথ ধের যাo, eখন তুিম aনায়ােস িনেজর বািড়েত েযেত পারেব।’ েলাকিট 
বলেল, ‘েস িক মহাশয়, আপিনo চলুন; আপিন আমার কত uপকার করেলন। আমােদর বািড়েত েগেল আমরা 
কত আনিnত হব।’ ডাকাতিট বলেল, ‘না, আমার oখােন যাবার েজা নাi, পুিলেশ ধরেব।’ ei বেল েস পথ 

                                                 
3 uিc  হয় নাi -- aিচnয্মবয্পেদশয্m  ... aৈdতm                                  [মা েুকয্াপিনষd , 7] 
4 যেতা বােচা িনবর্তেn। apাপয্ মনসা সহ।                                            [ৈতtরীেয়াপিনষd , 2।4] 
5 িছদয্েn সবর্সংশয়াঃ .. তিsn  দৃে  পরাবের।                                        [মু েকািপিনষd , 2।2।8] 
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েদিখেয় িদেয় চেল েগল। 
 
        “pথম ডাকাতিট তেমাgণ, েয বেলিছল, ‘eেক েরেখ আর িক হেব, েমের েফল।’ তেমাgেণ িবনাশ হয়। 
িdতীয় ডাকাতিট রেজাgণ; রেজাgেণ মানুষ সংসাের বd হয়, নানা কাজ জড়ায়। রেজাgণ ঈ রেক ভুিলেয় েদয়। 
সttgণ েযন িসঁিড়র েশষ ধাপ। তারপেরi ছাদ। মানুেষর sধাম হেc পরbh। িtgনাতীত না হেল bhjান হয় 
না।” 
 
        আচাযর্ -- েবশ সব কথা হল। 
 
        ীরামকৃ  -- (সহােসয্) -- ভেkর sভাব িক জােনা? আিম বিল তুিম ন, তুিম বল আিম িন! েতামরা 
আচাযর্, কত েলাকেক িশkা িদc। েতামরা জাহাজ, আমরা েজেলিডিঙ। (সকেলর হাসয্)  
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ষ  পিরেcদ 
 

নnনবাগান bাhসমােজ রাখাল, মাsার pভৃিত ভkসে  
 

[ ীমিnরদশর্ন o udীপন -- ীরাধার েpেমাnাদ ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  নnনবাগান bাhসমাজ-মিnের ভkসে  বিসয়া আেছন। bাhভkেদর সিহত কথা 
কিহেতেছন। সে  রাখাল, মাsার pভৃিত আেছন। েবলা পাঁচটা হiেব। 
 
        ৺কাশী র িমেtর বাগান বিড় নnনবাগােন। িতিন পূেবর্ সদরoয়ালা িছেলন। আিদ bাhসমাজভুk 
bhjানী। িতিন িনেজর বািড়েতi িdতলায় বৃহৎ pেকা মেধয্ ঈ েরর uপাসনা কিরেতন, আর ভkেদর িনমntণ 
কিরয়া মােঝ মােঝ uৎসব কিরেতন। তাঁহার sগর্েরাহেণর পর ীনাথ, যjনাথ pভৃিত তাঁহার পুtগণ িকছুিদন 
oirপ uৎসব কিরয়ািছেলন। তাঁহারাi ঠাকুরেক aিত যt কিরয়া িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। 
 
        ঠাকুর pথেম আিসয়া িনেচ eকিট ৈবঠকখানাঘের আসন gহণ কিরয়ািছেলন। েস ঘের bাhভkগণ kেম 
kেম আিসয়া eকিtত হiয়ািছেলন। ীযুk রবীnd (ঠাকুর) pভৃিত ঠাকুরবংেশর ভkগণ ei uৎসবেkেt 
uপিsত িছেলন। 
 
        আহূত হiয়া ঠাকুর ভkসে  িdতলায় uপাসনামিnের িগয়া uপেবশন কিরেলন। uপাসনার গৃেহর পূবর্ধাের 
েবদী রচনা হiয়ােছ। দিkণ-পি ম েকােণ eকিট iংেরজী বাদয্যnt (Piano) রিহয়ােছ। ঘেরর utরাংেশ 
কেয়কখািন েচয়ার পাতা আেছ। তাহারi পূবর্ধাের dার আেছ -- anঃপুের যাoয়া যায়। 
 
        সnয্ার সময় uৎসেবর uপাসনা আরm হiেব। আিদ bাhসমােজর ীযুk ৈভরব বেnয্াপাধয্ায় d-eকিট 
ভkসে  েবদীেত বিসয়া uপাসনাকাযর্ সmn কিরেবন। 
 
        gী কাল -- আজ বুধবার (20েশ ৈবশাখ), ৈচt কৃ া দশমী িতিথ। 2রা েম, 1883 ী াb। bাhভেkরা 
aেনেক িনেচর বৃহৎ pা েণ বা বারাnায় েবড়াiেতেছন। ীযুk জানকী েঘাষাল pভৃিত েকহ েকহ ঠাকুর 

ীরামকৃে র কােছ uপাসনাগৃেহ আিসয়া আসন gহণ কিরয়ােছন। তাঁহার মুেখ ঈ রীয় কথা িনেবন। ঘের pেবশ 
কিরবামাt েবদীর সmুেখ ঠাকুর pণাম কিরেলন। আসন gহণ কিরয়া রাখাল, মাsার pভৃিতেক কিহেতেছন -- 
 
        নেরnd আমায় বেলিছল, ‘সমাজমিnর pণাম কের িক হয়?’ 
 
        “মিnর েদখেল তাঁেকi মেন পেড় -- udীপন হয়। েযখােন তাঁর কথা হয় েসiখােন তাঁর আিবভর্াব হয়, -- 
আর সকল তীথর্ uপিsত হয়। e-সব জায়গা েদখেল ভগবানেকi মেন পেড়। 
 
        “eকজন ভk বাবলাগাছ েদেখ ভাবািব  হেয়িছল! -- ei মেন কের েয, ei কােঠ ঠাকুর রাধাকােnর 
বাগােনর জনয্ কুড়ুেলর বাঁট হয়। 
 
        “eকজন ভেkর erপ grভিk েয, grর পাড়ার েলাকেক েদেখ ভােব িবেভার হেয় েগল! 
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        “েমঘ েদেখ -- নীলবসন েদেখ -- িচtপট েদেখ -- ীমতীর কৃে র udীপন হত। িতিন ei সব েদেখ 
unেtর নয্ায় ‘েকাথায় কৃ !’ বেল বয্াকুল হেতন।” 
 
        েঘাষাল -- unাদ েতা ভাল নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক েগা? eিক িবষয়িচnা কের unাদ, েয aৈচতনয্ হেব? e aবsা েয ভগবানিচnা কের 
হয়! েpেমাnাদ, jােনাnাদ -- িক ন নাi? 
 

[uপায় -- ঈ রেক ভালবাসা o ছয় িরপুেক েমাড় িফরােনা ] 
 
        eকজন bাhভk -- িক uপােয় তাঁেক পাoয়া যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর uপর ভালবাসা। -- আর ei সদাসবর্দা িবচার -- ঈ রi সতয্, জগৎ aিনতয্। 
 
        “a ti সতয্ -- ফল dিদেনর জনয্।” 
 
        bাhভk -- কাম, েkাধ, িরপু রেয়েছ, িক করা যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- ছয় িরপুেক ঈ েরর িদেক েমাড় িফিরেয় দাo। 
 
        “আtার সিহত রমণ করা, ei কামনা। 
 
        “যারা ঈ েরর পেথ বাধা েদয় তােদর uপর েkাধ। তাঁেক পাবার েলাভ। ‘আমার আমার’ যিদ করেত হয়, 
তেব তাঁক লেয়। েযমন -- আমার কৃ , আমার রাম। যিদ aহংকার করেত হয় েতা িবভীষেণর মেতা! -- আিম 
রামেক pণাম কেরিছ -- e-মাথা আর কাr কােছ aবনত করব না।” 
 
        bাhভk -- িতিনi যিদ সব করােcন, তাহেল আিম পােপর জনয্ দায়ী নi?   
 

[Free Will, Responsibility (পােপর দািয়t) ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- dেযর্াধন oi কথা বেলিছল, 
 
        “tয়া hিষেকশ hিদিsেতন, যথা িনযুেkাঽিs তথা কেরািম। 
 
        “যার িঠক িব াস -- ‘ঈ রi কতর্া আর আিম aকতর্া’ -- তার পাপ কাযর্ হয় না। েয নাচেত িঠক িশেখেছ 
তার েবতােল পা পেড় না। 
 
        “anর d না হেল ঈ র আেছন বেল িব াসi হয় না!” 
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        ঠাকুর uপাসনাগৃেহ সমেবত েলাকgিলেক েদিখেতেছন o বিলেতেছন -- “মােঝ মােঝ erপ eকসে  
ঈ রিচnা o তাঁর নামgণকীতর্ন করা খুব ভাল। 
 
        “তেব সংসারী েলাকেদর ঈ ের aনুরাগ kিণক -- েযমন তp েলৗেহ জেলর িছেট িদেল, জল তােত যতkণ 
থােক!” 
 

[bােhাপাসনা o ীরামকৃ  ] 
 
        eiবার uপাসনা আরm হেব। uপাসনার বৃহৎ pেকা  bাhভেk পিরপূণর্ হiল। কেয়কিট bািhকা ঘেরর 
utরিদেক েচয়াের আিসয়া বিসেলন -- হােত স ীতপুsক। 
 
        িপয়ােনা o হারেমািনয়াম সংেযােগ bhস ীত গীত হiেত জািগল। স ীত িনয়া ঠাকুেরর আনেnর সীমা 
রিহল না। kেম uেdাধন -- pাথর্না -- uপাসনা। েবদীেত uপিব  আচাযর্গণ েবদ হiেত মntপাঠ কিরেত লািগেলন: 
 
        ‘o ঁ িপতা েনাঽিস িপতা েনােবািধ। নমেsst মা মা িহংসীঃ। 
 
        ‘তুিম আমােদর িপতা, আমােদর সdুিd দাo -- েতামােক নমsার। আমািদগেক িবনাশ কিরo না।’ 
 
        bাhভেkরা সমsের আচােযর্র সিহত বিলেতেছন: 
 
 o ঁ সতয্ং jানমনnং bh। আনnrপমমৃতংযিdভািত। 
 শাnং িশবমৈdতm  dমপাপিবdm । 
 
        eiবার আচাযর্গণ sব কিরেতেছন: 
 
 o ঁ নমেs সেত েত জগৎকারণায়  
 নমেs িচেত সবর্েলাকা য়ায়। iতয্ািদ। 
 
        েsাtপােঠর পর আচােযর্রা pাথর্না কিরেতেছন: 
 
 aসেতা মা সd গময়। তমেসা মা েজয্ািতগর্ময়। 
 মৃেতয্ামর্াঽমৃতং গময়। ... আিবরাবীমর্ eিধ। 
 ... rd যেt দিkণং মুখং েতন মাং পািহ িনতয্m । 
 
        েstাtািদ পাঠ িনয়া ঠাকুর ভাবািব  হiেতেছন। eiবার আচাযর্ pবn পাঠ কিরেতেছন। 
 

[aেkাধ পরমানn ীরামকৃ  -- aেহতুক কৃপািসnু ] 
 
        uপাসনা হiয়া েগল। ভkেদর লুিচ, িম াn আিদ খাoয়াiবার uেদয্াগ হiেতেছ। bাhভেkরা aিধকাংশi 
িনেচর pা েণ o বারাnায় বায়ুেসবন কিরেতেছন। 
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        রাত নয়টা হiল। ঠাকুেরর দিkেণ র-মিnের িফিরয়া যাiেত হiেব। গৃহsামীরা আহূত সংসারীভkেদর 
লiয়া খািতর কিরেত কিরেত eত বয্িতবয্s হiয়ােছন েয, ঠাকুেরর আর েকান সংবাদ লiেত পািরেতেছন না। 
 
        ীরামকৃ  (রাখাল pভৃিতর pিত) -- িকের েকu ডােক না েয ের! 
 
        রাখাল (সেkােধ) -- মহাশয়, চেল আসুন -- দিkেণ ের যাi। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- আের েরাs  -- গািড়ভাড়া িতন টাকা dআনা েক েদেব! -- েরাখ করেলi হয় না। 
পয়সা নাi আবার ফাঁকা েরাখ! আর eত রােt খাi েকাথা! 
 
        aেনকkণ পের েশানা েগল, পাতা হiয়ােছ। সব ভkেদর eককােল আhান করা হiল। েসi িভেড় ঠাকুর 
রাখাল pভৃিতর সে  িdতলায় জলেযাগ কিরেত চিলেলন। িভেড়েত বিসবার জায়গা পাoয়া যাiেতেছ না। aেনক 
কে  ঠাকুরেক eকধাের বসােনা হiল। 
 
        sানিট aপির ার। eকজন রnনী-bাhণী তরকাির পিরেবশন কিরল -- ঠাকুেরর তরকাির খাiেত pবৃিt 
হiল না। িতিন নুন টাk না িদয়া লুিচ খাiেলন o িকি ৎ িম াn gহণ কিরেলন। 
 
        ঠাকুর দয়ািসnু। গৃহsামীেদর েছাকরা বয়স। তাহারা তাঁহার পূজা কিরেত জােন না বিলয়া িতিন েকন িবরk 
হiেবন? িতিন না খাiয়া চিলয়া েগেল েয, তাহােদর aম ল হiেব। আর তাহারা ঈ রেক uেdশ কিরয়াi ei 
সমs আেয়াজন কিরয়ােছ। 
 
        আহারােn ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। গািড়ভাড়া েক িদেব? গৃহsামীেদর েদখেতi পাoয়া যােc না। ঠাকুর 
গািড়ভাড়া সmেn ভkেদর কােছ আনn কিরেত কিরেত গl কিরয়ািছেলন -- 
 
        “গািড়ভাড়া চাiেত েগল। তা pথেম হাঁিকয়া িদেল! -- তারপর aেনক কে  িতন টাকা পাoয়া েগল, dআনা 
আর িদেল না! বেল, oiেতi হেব।” 
 
 
 
 



1883, 13i, 20েশ েম 
 

সpম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  হিরকীতর্নানেn -- হিরভিk-pদািয়নী সভায় o রামচেndর বাটীেত ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় কাঁসারীপাড়া হিরভিk-pদািয়নী সভায় ভাগমন কিরয়ােছন; রিববার 
(31েশ) ৈবশাখ, kা সpমী, 13i েম, 1883 ী াb। আজ সভার বািষর্ক uৎসব হiেতেছ। মেনাহরসাঁi-eর 
কীতর্ন হiেতেছ। 
 
        ‘মান’ ei পালা গান হiেতেছ। সখীরা ীমতীেক বলেছন, “মান েকন করিল, তেব তুi বুিঝ কৃে র সুখ 
চাস না।” ীমতী বলেছন, “চndাবলীর কুে , যাবার জনয্ নয়। েসখােন যাoয়া েকন? েস েয েসবা জােন না!” 
 
        পেরর রিববার (20-5-83) রামচেndর বাটীেত আবার কীতর্ন হiেতেছ, মাথুর গান। ঠাকুর আিসয়ােছন। 
ৈবশাখ, kা চতুদর্শী; 7i ৈজয্ । মাথুর গান হiেতেছ, ীমতী কৃে র িবরেহ aেনক কথা বিলেতেছন, “বািলকা 
aবsা েথেকi শয্ামেক েদখেত ভালবাসতাম। সিখ, নেখর ছনদ িদন gিণেত kয় হেয় েগেছ। েদখ, িতিন েয মালা 
িদেয়েছন, েস মালা কােয় িগেয়েছ, তবু েফিল নাi। কৃ চেndর uদয় েকাথা হল? েস চnd, মান রাhর ভেয় বুিঝ 
চেল েগল! হায়, েসi কৃ  েমঘেক আবার কেব দশর্ন হেব; আর িক েদখা হেব! বঁধু, pাণ ভের েতামায় কখনo 
েদিখেত পাi নাi; eেক dিট েচাখ তােত িনিমখ্ , তােত বািরধারা। তাঁর িশের ময়ূর পাখা েযন িsর িবজলী। 
ময়ূরগণ েসi েমঘ েদেখ পাখা তুেল নৃতয্ করত। 
 
        “সিখ, e pাণ েতা থািকেব না -- েরেখা েদহ তমােলর ডােল, আর আবার গােয় কৃ নাম িলেখ িদo!” 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, “িতিন আর তাঁর নাম aেভদ; তাi ীমতী eirপ বলেছন। েযi রাম েসi নাম।” 
ঠাকুর ভাবািব  হiয়া ei মাথুর কীতর্ন গান িনেতেছন। েগাsামী কীতর্িনয়া ei সকল গান গাiেতেছন। আগামী 
রিববাের আবার দিkেণ র-মিnের oi গান হiেব। তাহার পেরর শিনবাের আবার aধেরর বািড়েত oi কীতর্ন 
হiেব। 
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a ম পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের ভkসে  ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের দাঁড়াiয়া আেছন o ভkসে  কথা কিহেতেছন। আজ 
রিববার, 14i ৈজয্ , কৃ া প মী; 27েশ েম, 1883 ী াb। েবলা 9টা হiেব। ভেkরা kেম kেম আিসয়া 
জুিটেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার pভৃিত ভkেদর pিত) -- িবেdষভাব ভাল নয়, শাk, ৈব ব, ৈবদািnক eরা ঝগড়া 
কের, েসটা ভাল নয়। পdেলাচন বধর্মােনর সভাপি ত িছল; সভায় িবচার হিcল, -- িশব বড় না bhা বড়। 
পdেলাচন েবশ বেলিছল -- আিম জািন না, আমার সে  িশেবরo আলাপ েনi, bhারo আলাপ েনi। (সকেলর 
হাসয্) 
 
        “বয্াকুলতা থাকেল সব পথ িদেয়i তাঁেক পাoয়া যায়। তেব িন া থাকা ভাল। িন াভিkর আর-eকিট নাম 
aবয্িভচািরণী ভিk। েযমন eক েডেল গাছ, েসাজা uেঠেছ। বয্িভচািরণী ভিk েযমন পাঁচ েডেল গাছ। েগাপীেদর 
eমিন িন া েয, বৃnাবেনর েমাহনচূড়া, পীতধড়াপরা রাখালকৃ  ছাড়া আর িকছু ভালবাসেব না। মথুরায় যখন 
রাজেবশ, পাগিড় মাথায় কৃ েক দশর্ন করেল তখন তারা েঘামটা িদেল। আর বলেল, iিন আবার েক? eঁর সে  
আলাপ কের আমরা িক িdচািরণী হব? 
 
        “stী েয sামীর েসবা কের েসo িন াভিk, েদবর ভাসুরেক খাoয়ায়, পা েধায়ার জল েদয়, িকnt sামীর 
সে  aনয্ সmn। েসirপ িনেজর ধমর্েতo িন া হেত পাের। তা বেল aনয্ ধমর্েক ঘৃণা করেব না। বরং তােদর 
সে  িম  বয্বহার করেব।” 
 

[জগnাতার পূজা o আtপূজা -- ‘িবপদনািশনী’ মnt o নৃতয্ ] 
 
        ঠাকুর গ াsান কিরয়া কালীঘের িগয়ােছন। সে  মাsার। ঠাকুর পূজার আসেন uপিব  হiয়া, মার পাদপেd 
ফুল িদেতেছন, মােঝ মােঝ িনেজর মাথায়o িদেতেছন o ধয্ান কিরেতেছন। 
 
        aেনকkণ পের ঠাকুর আসন হiেত uিঠেলন। ভােব িবেভার, নৃতয্ কিরেতেছন। আর মুেখ মার নাম 
কিরেতেছন। বিলেতেছন, “মা িবপদনািশনী েগা, িবপদনািশনী!” েদহধারণ করেলi dঃখ িবপদ, তাi বুিঝ জীবেক 
িশখাiেতেছন তাঁহােক ‘িবপদনািশনী’ ei মহামnt ucারণ কিরয়া কাতর হiয়া ডািকেত। 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃ  o ঝামাপুকুেরর নকুড় বাবাজী ] 
 
        eiবার ঠাকুর িনেজর ঘেরর পি ম বারাnায় আিসয়া uপিব  হiয়ােছন। eখনo ভাবােবশ রিহয়ােছ। কােছ 
রাখাল, মাsার, নকুড়, ৈব ব pভৃিত। নকুড় ৈব বেক ঠাকুর 28/29 বৎসর ধিরয়া জােনন। যখন িতিন pথম 
কিলকাতায় আিসয়া ঝামাপুকুের িছেলন o বািড় বািড় পূজা কিরয়া েবড়াiেতন, তখন নকুড় ৈব েবর েদাকােন 
আিসয়া মােঝ মােঝ বিসেতন o আনn কিরেতন। েপেনটীেত রাঘব পি েতর মেহাৎসেব uপলেk নকুড় বাবাজী 
iদানীং ঠাকুরেক pায় বেষর্ বেষর্ দশর্ন কিরেতন। নকুড় ভk ৈব ব, মােঝ মােঝ িতিনo মেহাৎসব িদেতন। নকুড় 
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মাsােরর pিতেবশী। ঠাকুর ঝামাপুকুের যখন িছেলন, েগািবn চাটুেজয্র বািড়েত থািকেতন। েসi পুরাতন বাটী 
নকুড় মাsারেক েদখাiয়ািছেলন। 
 

[ ীরামকৃ  জগnাতার নামকীতর্নানেn ]  
 
        ঠাকুর ভাবােবেশ গান গাiেতেছন: 
 

কীতর্ন 
 
       1। সদানnময়ী কালী, মহাকােলর মেনােমািহনী ৷ 
 তুিম আপন সুেখ আপিন নাচ, আপিন দাo মা করতািল ৷৷ 
 আিদভূতা সনাতনী, শূনয্rপা শিশভািল ৷ 
 bhা  িছল না যখন (তুi) মু মালা েকাথায় েপিল ৷৷ 
 সেব মাt তুিম যntী, আমরা েতামার তেnt চিল ৷ 
 েযমন করাo েতমিন কির মা, েযমন বলাo েতমিন বিল ৷৷ 
 িনgর্েণ কমলাকাn িদেয় বেল মা গালাগািল ৷ 
 সবর্নাশী ধের aিস ধমর্াধমর্ dেটা েখিল ৷৷ 
 
        2। আমার মা tং িহ তারা 
 তুিম িtgণধরা পরাৎপরা। 
 আিম জািন মা o দীন-দয়াময়ী, তুিম dগর্েমেত dখহরা ৷ 
 তুিম সnয্া তুিম গায়tী, তুিম জগধাtী, েগা মা 
 তুিম aকুেলর tাণকtর্ী, সদািশেবর মেনারমা ৷ 
 তুিম জেল, তুিম sেল, তুিম আদয্মূেল েগা মা 
 আছ সবর্ঘেট aঘর্য্পুেট সাকার আকার িনরাকারা। 
 
        3। েগালমােল মাল রেয়েছ, েগাল েছেড় মাল েবেছ নাo। 
 
        4।     মন চল যাi, আর কাজ নাi, তারাo o তালুেক ের! 
 
        5।  পিড়েয় ভবসাগের, েডােব মা তনুর তরী; 
 মায়া-ঝড় েমাহ-তুফান kেম বােড় েগা শ রী। 
 
        6।  মােয় েপােয় dেটা dেখর কথা িক। 
 কাrর হািতর uপর িছ, কাr িচঁেড়র uপর খাসা দi ৷ 
 
        ীরামকৃ  ভkেদর বিলেতেছন, সংসারীেদর সmুেখ েকবল dঃেখর কথা ভাল নয়। আনn চাi। যােদর 
anাভাব, তারা dিদন বরং uেপাস করেত পাের; আর যােদর েখেত eকটু েবলা হেল aসুখ হয়, তােদর কােছ 
েকবল কাnার কথা, dঃেখর কথা ভাল নয়। 
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        “ৈব বচরণ বলত, েকবল পাপ পাপ -- e-সব িক? আনn কর।” 
 
        ঠাকুর আহারােn eকটু িব াম কিরেত না কিরেত মেনাহরসাঁi েগাsামী আিসয়া uপিsত। 
 

[ ীরাধার ভােব মহাভাবময় ীরামকৃ  -- ঠাকুর িক েগৗরা ! ] 
 
        েগাsামী পূবর্রাগ কীতর্ন গান কিরেতেছন। eকটু িনেত িনেতi ঠাকুর রাধার ভােব ভাবিব । 
 
        pথেমi েগৗরচিndকা কীতর্ন। “করতেল হাত -- িচিnত েগারা -- আজ েকন িচিnত? -- বুিঝ রাধার ভােব 
হেয়েছ ভািবত।” 
 
        েগাsামী আবার গান গাiেতেছন: 
 
 ঘেরর বািহের, দে  শতবার িতেল িতেল আেস যায় 
 িকবা মন uচাটন, িন াস সঘন, কদm কানেন চায়। 
 (রাi, eমন েকন বা হল েগা!) 
 
        গােনর ei লাiনিট িনয়া ঠাকুর ীরামকৃে র মহাভােবর aবsা হiয়ােছ। গােয়র জামা িছঁিড়য়া েফিলয়া 
িদেলন। 
 
        কীতর্িনয়া যখন গাiেতেছন: 
 
  শীতল তছু a । 
 তনু পরেশ, aমিন aবশ a ! 
         মহাভােব ঠাকুেরর কm হiেতেছ! 
 
        (েকদার দৃে ) ঠাকুর কীতর্েনর সুের বিলেতেছন, “pাণনাথ, hদয়বlভ েতারা কৃ  eেন েদ; সুhেদর েতা 
কাজ বেট; হয় eেন েদ, না হয় আমায় িনেয় চল; েতােদর িচরদাসী হব।” 
 
       েগাsামী কীতর্িনয়া ঠাকুেরর মহাভােবর aবsা েদিখয়া মুg হiয়ােছন। িতিন করেজােড় বিলেতেছন, “আমার 
িবষয়বুিd ঘুিচেয় িদন।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- “সাধু বাসা পাকড় িলয়া।” তুিম eত বড় রিসক; েতামার িভেতর েথেক eত িম  
রস েবrেc! 
 
        েগাsামী -- pভু, আিম িচিনর বলদ, িচিনর আsাদন করেত কi েপলাম? 
 
        আবার কীতর্ন চিলেত লািগল। কীতর্িনয়া ীমতীর দশা বণর্না কিরেতেছন -- 
 

“েকািকল-কুলকুবর্িত কলনাদm ” 
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        েকািকেলর কলনাদ েন ীমিতর বj িন বেল মেন হেc। তাi ৈজিমিনর নাম কেcন। আর বলেছন, 
“সিখ, কৃ  িবরেহ e pাণ থািকেব না -- েরেখা েদহ তমােলর ডােল।” 
 
        েগাsামী রাধাশয্ােমর িমলন গান গািহয়া কীতর্ন সমাp কিরেলন। 
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নবম পিরেcদ 
 

কিলকাতায় বলরাম o aধেরর বাটীেত ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnর হiেত কিলকাতায় আিসেতেছন। বলরােমর বািড় হiয়া aধেরর বািড় 
যাiেবন। তারপর রােমর বািড় যাiেবন। aধেরর বািড়েত মেনাহরসাঁi কীতর্ন হiেব। রােমর বািড়েত কথাকতা 
হiেব। আজ শিনবার, 20েশ ৈজ  (1290), কৃ া dাদশী, 2রা জুন, 1883 ী াb। 
 
        ঠাকুর গািড় কিরয়া আিসেত আিসেত রাখাল o মাsার pভৃিত ভkেদর বিলেতেছন, “েদখ, তাঁর uপর 
ভালবাসা eেল পাপ-টাপ সব পািলেয় যায়, সূেযর্র তােপ েযমন েমেঠা পুকুের জল িকেয় যায়।” 
 

[সnয্াসী o গৃহেsর িবষয়াসিk ] 
 
        “িবষেয়র uপর, কািমনী-কা েনর uপর, ভালবাসা থাকেল হয় না। সnয্াস করেলo হয় না যিদ িবষয়াসিk 
থােক। েযমন থুথু েফেল আবার থুথু খাoয়া!” 
 
        িকয়ৎkণ পের গািড়েত ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “bhjানীরা সাকার মােন না। (সহােসয্) নেরnd বেল 
‘পুtিলকা’! আবার বেল, ‘uিন eখনo কালীঘের যান’!” 
 

[ ীরামকৃ  o নরলীলা দশর্ন o আsাদন ] 
 
        ঠাকুর বলরােমর বািড় আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর হঠাৎ ভাবািব  হiয়ােছন। বুিঝ েদিখেতেছন, ঈ রi জীবজগৎ হiয়া রিহয়ােছন, ঈ রi মানুষ হiয়া 
েবড়াiেতেছন। জগnাতােক বিলেতেছন, “মা, eিক েদখাc! থাম; আবার কত িক! রাখাল-টাখালেক িদেয় িক 
েদখাc! rপ-টুপ সব uেড় েগল। তা মা, মানুষ েতা েকবল েখালটা বi েতা নয়। ৈচতনয্ েতামারi। 
 
        “মা, iদানীং bhjানীরা িম রস পায় নাi। েচাখ কেনা, মুখ কেনা! েpমভিk না হেল িকছুi হল না। 
 
        “মা, েতামােক বেলিছলাম, eকজনেক স ী কের দাo আমার মেতা। তাi বুিঝ রাখালেক িদেয়ছ।” 
 

[aধেরর বাটীেত হিরকীতর্নানেn ] 
 
        ঠাকুর aধেরর বািড় আিসয়ােছন। মেনাহরসাঁi কীতর্েনর আেয়াজন হiেতেছ। 
 
        aধেরর ৈবঠকখানায় aেনকgিল ভk o pিতেবশী ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। সকেলর icা 
ঠাকুর িকছু বেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- সংসার আর মুিk di ঈ েরর icা। িতিনi সংসাের ajান কের 
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েরেখেছন; আবার িতিনi icা কের যখন ডাকেবন তখন মুিk হেব। েছেল েখলেত েগেছ, খাবার সময় মা ডােক। 
 
        “যখন িতিন মুিk েদেবন তখন িতিন সাধুস  কিরেয় েনন। আবার তাঁেক পাবার জনয্ বয্াকুলতা কের 
েদন।”  
 
        pিতেবশী -- মহাশয়, িকরকম বয্াকুলতা? 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ েগেল েকরািনর েযমন বয্াকলুতা হয়! েস েযমন েরাজ আিফেস আিফেস েঘাের, আর 
িজjাসা কের, হয্াঁগা েকানo কমর্খািল হেয়েছ? বয্াকুলতা হেল ছটফট কের -- িকেস ঈ রেক পাব! 
 
        “েগাঁেপ চাড়া, পােয়র uপর পা িদেয় বেস আেছন, পান িচবুেcন, েকান ভাবনা েনi erপ aবsা হেল 
ঈ রলাভ হয় না!” 
 
        pিতেবশী -- সাধুস  হেল ei বয্াকুলতা হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, হেত পাের, তেব পাষে র হয় না। সাধুর কম লু চার-ধাম কের eল, তবু েযমন েতেতা 
েতমিন েতেতা! 
 
        eiবার কীতর্ন আরm হiয়ােছ। েগাsামী কলহাnিরতা গাiেতেছন: 
 
        ীমতী বলেছন, সিখ, pাণ যায়, কৃ  eেন েদ! 
 
        সখী -- রােধ, কৃ েমেঘ বিরষণ হত, িকnt তুi মান-ঝ াবােত েমঘ uড়াiিল। তুi কৃ সুেখ সুখী নs , 
তাহেল মান করিব েকন? 
 
        ীমতী -- সিখ, মান েতা আমার নয়। যার মান তার সে  েগেছ। 
 
        লিলতা ীমতীর হেয় dেটা কথা বলেছন --  
 
 সবh ঁ িমিল কয়িল pীত... 
 েকাi েদখাiিল ঘােট মােঠ, িবশাখা েদখািল িচtপেট! 
 
        eiবার কীতর্েন েগাsামী বলেছন েয, সখীরা রাধাকুে র িনকট ীকৃ েক aেnষণ কিরেত লািগল। তারপর 
যমুনাপুিলেন ীকৃ দশর্ন, ীদাম-সুদাম মধমু ল সে , বৃnার সিহত ীকৃে র কথা, ীকৃে র েযািগেবশ, জিটলা 
সংবাদ, রাধার িভkা েদন, রাধার হাত েদেখ েযাগীর গণনা o ফাঁড়া কথন। কাতয্ায়নীপূজায় যাoয়ার আেয়াজন 
কথা। 
 

[The Humanity of Avatars] 
 
        কীতর্ন সমাp হiল। ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  আলাপ কিরেতেছন। 
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        ীরামকৃ  -- েগাপীরা কাতয্ায়নীপূজা কেরিছেলন। সকেলi েসi মহামায়া আদয্াশিkর aধীেন। aবতার 
আিদ পযর্n মায়া আ য় কের তেব লীলা কেরন। তাi তাঁরা আদয্াশিkর পূজা কেরন। েদখ না, রাম সীতার জনয্ 
কত েকঁেদেছন। “প ভূেতর ফাঁেদ, bh পেড় কাঁেদ।” 
 
        “িহরণয্াkেক বধ কের বরাহ aবতার ছানা-েপানা িনেয় িছেলন। আtিবsৃত হেয় তােদর মাi িদিcেলন! 
েদবতারা পরামশর্ কের িশবেক পািঠেয় িদেলন। িশব শূেলর আঘােত বরােহর েদহ েভেঙ িদেলন; তেব িতিন sধােম 
চেল েগেলন। িশব িজjাসা কেরিছেলন, তুিম আtিবsৃত হেয় আছ েকন? তােত িতিন বেলিছেলন, আিম েবশ 
আিছ!” 
 
        aধেরর বাটী হiয়া eiবার ঠাকুর রােমর বাটীেত গমন কিরেতেছন। েসখােন কথকঠাকেুরর মুেখ udব-
সংবাদ িনেলন। রােমর বাটীেত েকদারািদ ভkগণ uপিsত িছেলন। 
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দশম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় ভkমিnের -- ীযুk রামচnd দেtর বািড় কীতর্নানেn 
 

        ঠাকুর aধেরর বািড় হiেত কলহাnিরতা কীতর্ন বণ কিরয়া রােমর বািড় আিসয়ােছন। িসমুিলয়া মধু রােয়র 
গিল। 
 
        রামচnd ডাkারী িশkা কিরয়া kেম েমিডকয্াল কেলেজ সহকারী েকিমকয্াল ek জািমনার হiয়ািছেলন o 
Science Association-e  রসায়নশােstর aধয্াপক িছেলন। িতিন েsাপািজর্ত aেথর্ বািড়িট িনমর্াণ কিরয়ােছন। 
e-sােন ঠাকুর কেয়কবার ভাগমন কিরয়ািছেলন, তাi ভkেদর কােছ eিট আজ মহাতীথর্sান। রামচnd ীgrর 
কrণাবেল িবদয্ার সংসার কিরেত েচ া কিরেতন। ঠাকুর দশমুেখ রােমর সুখয্ািত কিরেতন -- বিলেতন, রাম 
বািড়েত ভkেদর sান েদয়, কত েসবা কের, তােদর বািড় ভkেদর eকিট আ া। িনতয্েগাপাল, লাটু, তারক 
(িশবানn), রামচেndর eকরকম বািড়র েলাক হiয়া িগয়ািছেলন। তাঁহার সিহত aেনকিদন eকসে  বাস 
কিরয়ািছেলন। আর বািড়েত ৺নারায়েণর িনতয্ েসবা। 
 
        রাম ঠাকুরেক ৈবশাখী পূিণর্মার িদন -- ফুলেদােলর িদন -- ei ভdাসন বাটীেত পূজােথর্ pথম লiয়া 
আিসেবন। pায় pিতবেষর্ oi িদেন ঠাকুরেক লiয়া িগয়া ভkেদর লiয়া মেহাৎসব কিরেতন। রামচেndর 
সnানpিতম িশেষয্রা eখনo aেনেক oi িদেন uৎসব কেরন। 
 
        আজ রােমর বািড় uৎসব! pভু আিসেবন। রাম ীমd ভাগবত-কথামৃত তাঁহােক নাiবার আেয়াজন 
কিরয়ােছন। েছাট uঠান িকnt তাহার িভতরi কত পিরপািট। েবদী রচনা হiয়ােছ, তাহার uপর কথকঠাকুর 
uপিব । রাজা হির েndর কথা হiেতেছ, eমন সময় বলরাম o aধেরর বািড় হiয়া ঠাকুর আিসয়া uপিsত। 
রামচnd আgয়ান হiয়া ঠাকুেরর পদধূিল মsেক gহণ কিরেলন o তাঁহার সে  সে  আিসয়া েবদীর সmুেখ তাঁহার 
পূবর্ হiেত িনিদর্  আসেন বসাiেলন। চতুিদর্েক ভেkরা। কােছ মাsার। 
 

[রাজা হির েndর কথা o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        রাজা হির েndর কথা চিলেত লািগল। িব ািমt বিলেলন, “মহারাজ! আমােক সসাগরা পৃিথবী দান 
কিরয়াছ, aতeব iহার িভতর েতামার sান নাi। তেব ৺কাশীধােম তুিম থািকেত পার। েস মহােদেবর sান। চল, 
েতামােক, েতামার সহধিমর্ণী ৈশবয্া o েতামার পুt সিহত েসখােন েপৗঁছাiয়া িদi। েসiখােন িগয়া তুিম দিkণা 
েযাগাড় কিরয়া িদেব।” ei বিলয়া রাজােক লiয়া ভগবান িব ািমt ৺কাশীধাম aিভমুেখ যাtা কিরেলন। কাশীেত 
েপৗঁিছয়া সকেল ৺িবে র-দশর্ন কিরেলন। 
 
        ৺িবে র-দশর্ন কথা হiবামাt, ঠাকুর eেকবাের ভাবািব ; ‘িশব’ ‘িশব’ ei কথা as  ucারণ 
কিরেতেছন। 
 
        রাজা হির nd দিkণা িদেত পািরেলন না -- কােজ কােজi ৈশবয্ােক িবkয় কিরেলন। পুt েরািহতা  
ৈশবয্ার সে  রিহেলন। কথকঠাকুর ৈশবয্ার pভু bাhেণর বািড় েরািহতাে র পু চয়ন কথা o সপর্দংশন কথাo 
বিলেলন। েসi তমসাcn কালরােt সnােনর মৃতুয্ হiল। সৎকার কিরবার েকহ নাi। বৃd bাhণ pভু শযয্া তয্াগ 
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কিরয়া uিঠেলন না -- ৈশবয্া eকাকী পুেtর শবেদহ েkােড় কিরয়া শানািভমুেখ আিসেত লািগেলন। মােঝ মােঝ 
েমঘগজর্ন o aশিনপাত -- িনিবড় anকার েযন িবদীণর্ কিরয়া eক-eকবার িবdয্ৎ েখেলেতিছল। ৈশবয্া ভয়াকুলা 
েশাকাকুলা, -- েরাদন কিরেত কিরেত আিসেতেছন। 
 
        হির nd দিkণার টাকা সমs হয় নাi বিলয়া চ ােলর কােছ িনেজেক িবkয় কিরয়ােছন। িতিন শােন 
চ াল হiয়া বিসয়া আেছন। কিড় লiয়া সৎকার কাযর্ সmাদন কিরেবন। কত শবেদহ jিলেতেছ, কত ভsাবেশষ 
হiয়ােছ। েসi anকার রজনীেত শান িক ভয় র হiয়ােছ। ৈশবয্া েসi sােন আিসয়া েরাদন কিরেতেছন -- েস 
knন-বণর্না িনেল কাহার না hদয় িবদীণর্ হয়, েকাn  েদহধারী জীেবর hদয় িবগিলত না হয়? সমেবত ে াতাগণ 
হাহাকার কিরয়া কাঁিদেতেছন। 
 
        ঠাকুর িক কিরেতেছন? িsর হiয়া িনেতেছন -- eেকবাের িsর -- eকবার মাt চেkর েকােণ eকিট 
বািরিবn ু ud গত হiল, েসiিট মুিছয়া েফিলেলন। aিsর হiয়া হাহাকার কিরেলন না েকন? 
 
        েশেষ িব ািমেtর আগমন, েরািহতাে র জীবনদান, সকেল ৺িবে র-দশর্ন o হির েndর পুনরায় 
রাজয্pািp বণর্না কিরয়া, কথকঠাকরু কথা সা  কিরেলন। ঠাকুর েবদীর সmুেখ বিসয়া aেনকkণ হিরকথা বণ 
কিরেলন। কথা সা  হiেল িতিন বািহেরর ঘের িগয়া বিসেলন। চতুিদর্েক ভkম লী, কথকঠাকুরo কােছ আিসয়া 
বিসেলন। ঠাকুর কথকেক বিলেতেছন, “িকছু udব-সংবাদ বল।” 
 

[মুিk o ভিk -- েগাপীেpম -- েগাপীরা মুিk চান নাi ] 
 
        কথক বিলেলন, যখন udব ীবৃnাবেন আগমন কিরেলন, রাখালগণ o bজেগািপগণ তাঁহােক দশর্ন 
কিরবার জনয্ বয্াকুল হiয়া ছুিটয়া আিসেলন। সকেলi িজjাসা কিরেলন, “ ীকৃ  েকমন আেছন। িতিন িক 
আমােদর ভুেল েগেছন? িতিন িক আমােদর নাম কেরন?” ei বিলয়া েকহ কাঁিদেত লািগেলন, েকহ েকহ তাঁহােক 
লiয়া বৃnাবেনর নানা sান েদখাiেত লািগেলন o বিলেত লািগেলন, “ei sােন ীকৃ  েগাবধর্ন ধারণ 
কিরয়ািছেলন, eখােন েধনুকাসুর বধ, eখােন শকটাসুর বধ কিরয়ািছেলন। ei মােঠ গr চড়াiেতন, ei 
যমুনাপুিলেন িতিন িবহার কিরেতন। eখােন রাখালেদর লiয়া kীড়া কিরেতন; eiসকল কুে  েগাপীেদর সিহত 
আলাপ কিরেতন।” udব বিলেলন, “আপনারা কৃে র জনয্ aত কাতর হiেতেছন েকন? িতিন সবর্ভূেত আেছন। 
িতিন সাkাৎ ভগবান। িতিন ছাড়া িকছুi নাi।” েগাপীরা বিলেলন, “আমরা o-সব বুিঝেত পাির না। আমরা 
েলখাপড়া িকছুi জািন না। েকবল আমােদর বৃnাবেনর কৃ েক জািন, iিন eখােন নানা kীড়া কিরয়া িগয়ােছন।” 
udব বিলেলন, “িতিন সাkাৎ ভগবান, তাঁেক িচnা কিরেল আর e-সংসাের আিসেত হয় না, জীব মুk হেয় 
যায়।” েগাপীরা বিলেলন, “আমরা মুিk -- e-সব কথা বুিঝ না। আমরা আমােদর pােণর কৃ েক েদিখেত চাi।” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ei সকল কথা eক মেন িনেত লািগেলন o ভােব িবেভার হiেলন। বিলেলন, “েগাপীরা 
িঠক বেলেছন।” ei বিলয়া তাঁহার েসi মধুরকেn গান গািহেত লািগেলন: 
 
 আিম মুিk িদেত কাতর নi,  
       dাভিk িদেত কাতর হi (েগা)। 
 
        ীরামকৃ  (কথেকর pিত) -- েগাপীেদর ভিk েpমাভিk; aবয্িভচািরণী ভিk, িন াভিk। বয্িভচািরণী 
ভিk কােক বেল জােনা? jানিম া ভিk। েযমন, কৃ i সব হেয়েছন। িতিনi পরbh, িতিনi রাম, িতিনi িশব, 
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িতিনi শিk। িকnt o jানটুকু েpমাভিkর সে  িমি ত নাi। dারকায় হনুমান eেস বলেল, “সীতা-রাম েদখব।” 
ঠাকুর rিkণীেক বলেলন, “তুিম সীতা হেয় বস, তা না হেল হনুমােনর কােছ রkা নাi।” পা েবরা যখন রাজসূয় 
যj কেরন, তখন যত রাজা সব যুিধি রেক িসংহাসেন বিসয়া pণাম করেত লাগল। িবভীষণ বলেলন, “আিম eক 
নারায়ণেক pণাম করব, আর কাrেক করব না।” তখন ঠাকুর িনেজ যুিধি রেক ভুিম  হেয় pণাম করেত 
লাগেলন। তেব িবভীষণ রাজমুকুটসুd সা া  হেয় যুিধি রেক pণাম কের। 
 
       “িকরকম জােনা? েযমন বািড়র বu! েদoর, ভা র, র, sামী -- সকলেক েসবা কের, পা েধাবার জল 
েদয়, গামছা েদয়, িপঁেড় েপেত েদয়, িকnt eক sামীর সে i aনয্রকম সmn। 
 
        “ei েpমাভিkেত dিট িজিনস আেছ। ‘aহংতা’ আর ‘মমতা’। যেশাদা ভাবেতন, আিম না েদখেল 
েগাপালেক েক েদখেব, তাহেল েগাপােলর aসুখ করেব। কৃ েক ভগবান বেল যেশাদার েবাধ িছল না। আর 
‘মমতা’ -- আমার jান, আমার েগাপাল। udব বলেলন, ‘মা! েতামার কৃ  সাkাৎ ভগবান, িতিন জগৎ িচnামিণ। 
িতিন সামানয্ নন।’ যেশাদা বলেলন, ‘oের, েতােদর িচnামিণ নয়, আমার েগাপাল েকমন আেছ িজjাসা করিছ। -
- িচnামিণ না, আমার েগাপাল।’ 
 
        “েগাপীেদর িক িন া! মথুরায় dারীেক aেনক কাকুিত-িমনিত কের সভায় ঢুকল। dারী কৃে র কােছ তােদর 
লেয় েগল। িকnt পাগিড়-বাঁধা ীকৃ েক েদেখ তারা েহঁটমুখ হেয় রiল। পরsর বলেত লাগল, ‘e পাগিড়-বাঁধা 
আবার েক! eঁর সে  আলাপ কেl আমরা িক েশেষ িdচািরণী হব! আমােদর পীতধড়া, েমাহনচূড়া-পরা েসi 
pাণবlভ েকাথায়!’ 
 
        “েদেখছ, eেদর িক িন া! বৃnাবেনর ভাবi আলাদা। েনিছ, dারকার কােছ েলােকরা aজুর্েনর কৃ েক 
পূজা কের। তারা রাধা চায় না।” 
 

[েগাপীেদর িন া -- jানভিk o েpমাভিk ] 
 
        ভk -- েকাn িট ভাল, jানিমি তা ভিk, না েpমাভিk? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ ের খুব ভালবাসা না হেল েpমাভিk হয় না। আর ‘আমার’ jান। িতন বnু বন িদেয় 
যােc, বাঘ eেস uপিsত। eকজন বলেল, “ভাi! আমরা সব মারা েগলুম!” eকজন বলেল, “েকন? মারা যাব 
েকন? eর ঈ রেক ডািক।” আর-eকজন বলেল, “না, তাঁেক আর ক  িদেয় িক হেব? eস, ei গােছ uেঠ পিড়।” 
 
        “েয েলাকিট বলেল, ‘আমরা মারা েগলমু’, েস জােন না েয ঈ র রkাকতর্া আেছন। েয বলেল, ‘eস, 
আমার ঈ রেক ডািক’, েস jানী; তার েবাধ আেছ েয, i র সৃি -িsিত-pলয় সব কেরেছন। আর েয বলেল, 
‘তাঁেক ক  িদেয় িক হেব, eস, গােছ uিঠ,’ তার িভতের েpম জেnেছ, ভালবাসা জেnেছ। তা েpেমর sভাবi ei 
-- আপনােক বড় মেন কের, আর েpেমর পাtেক েছাট মেন কের। পােছ তার ক  হয়। েকবল ei icা েয, যােক 
েস ভালবােস তার পােয় কাঁটািট পযর্n না েফােট।” 
 
        ঠাকুর o ভkিদগেক রাম uপের লiয়া িগয়া নানািবধ িম াn িদয়া েসবা কিরেলন। ভেkরাo মহানেn 
pসাদ পাiেলন। 
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ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  দিkেণ র কালীবািড়মেধয্ 
 

pথম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ফলহািরণী -- পূজািদবেস ভkসে  
 

[মিণলাল, ৈtেলাকয্ িব াস, রাম চাটুেজয্, বলরাম, রাখাল ] 
 
        আজ ৈজ  কৃ া চতুদর্শী। সািবtী চতুদর্শী। আবার aমাবসয্া o ফলহািরণী-পূজা। ঠাকুর ীরামকৃ  
দিkেণ র-কালীবািড়েত িনজ মিnের বিসয়া আেছন। ভেkরা তাঁহােক দশর্ন কিরেত আিসেতেছন। েসামবার, 
iংেরজী 4ঠা জুন, 1883 ী াb। 
 
        মাsার পূবর্িদন রিববাের আিসয়ােছন। oi রােt কাতয্ায়নীপূজা। ঠাকুর েpমািব  হiয়া নাটমিnের মার 
সmুেখ দাঁড়াiয়া, বিলেতেছন, “মা, তুিমi bেজর কাতয্ায়নী: 
 
 তুিম sগর্, তুিম মতর্ মা, তুিম েস পাতাল। 
 েতামা হেত হির bhা, dাদশ েগাপাল। 
 দশ মহািবদয্া মাতা দশ aবতার। 
 eবার েকানrেপ আমায় কিরেত হেব পার।” 
 
        ঠাকুর গান কিরেতেছন o মার সে  কথা কিহেতেছন। েpেম eেকবাের মােতায়ারা! িনেজর ঘের আিসয়া 
েচৗিকর uপর বিসেলন। 
 
        রািt িdpহর পযর্n oi রােt মার নাম হiেত লািগল। 
 
        েসামবার সকােল বলরাম eবং আরo কেয়কিট ভk আিসেলন। ফলহািরনী-পজূা uপলেk ৈtেলাকয্ pভৃিত 
বাগােনর বাবুরা সপিরবাের আিসয়ােছন। 
 
        েবলা নয়টা। ঠাকুর সহাসয্বদন -- গ ার uপর েগাল বারাnািটেত বিসয়া আেছন। কােছ মাsার। 
kীড়াcেল ঠাকুর রাখােলর মাথািট েকােল লiয়ােছন! রাখাল iয়া। ঠাকুর কেয়কিদন রাখালেক সাkাৎ েগাপাল 
েদিখেতেছন। 
 
        ৈtেলাকয্ সmুখ িদয়া মা-কালীেক দশর্ন কিরেত যাiেতেছন। সে  aনুচর ছািত ধিরয়া যাiেতেছ। ঠাকুর 
রাখালেক বলেলন, “oের, oঠ্  oঠ্ ।” 
 
        ঠাকুর বিসয়া আেছন। ৈtেলাকয্ নমsার কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলােকয্র pিত) - হয্াঁগা, কাল যাtা হয় নাi? 
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        ৈtেলােকয্ -- হাঁ, যাtার েতমন সুিবধা হয় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- তা eiবার যা হেয়েছ। েদেখা েযন aনয্বার erপ না হয়! েযমন িনয়ম আেছ, েসiরকমi 
বরাবর হoয়া ভাল। 
 
        ৈtেলাকয্ যেথািচত utর িদয়া চিলয়া েগেলন। িকয়ৎkণ পের িব ুঘেরর পুেরািহত ীযুk রাম চাটুেজয্ 
আিসেলন। 
 
        ঠাকুর -- রাম! ৈtেলাকয্েক বললুম, যাtা হয় নাi, েদেখা েযন erপ আর না হয় তা e-কথাটা বলা িক 
ভাল হেয়েছ? 
 
        রাম চাটুেজয্ -- মহাশয়, তা আর িক হেয়েছ! েবশi বেলেছন। েযমন িনয়ম আেছ, েসiরকমi েতা বরাবর 
হoয়া uিচত। 
 
        ীরামকৃ  (বলরােমর pিত) -- oেগা, আজ তুিম eখােন েখo। 
 
        আহােরর িকি ৎ পূেবর্ ঠাকুর িনেজর aবsার িবষয় ভkেদর aেনক বিলেত লািগেলন। রাখাল, বলরাম, 
মাsার, রামলাল, eবং আরo d-eকিট ভk বিসয়ািছেলন। 
 

[হাজরার uপর রাগ -- ঠাকুর ীরামকৃ  o মানুেষ i রদশর্ন ] 
 
        ীরামকৃ  -- হাজরা আবার িশkা েদয়, তুিম েকন েছাকরােদর জনয্ aত ভাব? গািড় কের বলরােমর বািড় 
যািc, eমন সময় পেথ মহা ভাবনা হল। বললুম “মা, হাজরা বেল, নেরnd আর সব েছাকরােদর জনয্ আিম aত 
ভািব েকন; েস বেল, ঈ রিচnা েছেড় e-সব েছাকরােদর জনয্ িচnা করছ েকন?” ei কথা বলেত বলেত 
eেকবাের েদখােল েয, িতিনi মানুষ হেয়েছন। d আধাের s  pকাশ হন। েসirপ দশর্ন কের যখন সমািধ 
eকটু ভাঙল, হাজরার uপর রাগ করেত লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ কের িদছল। আবার ভাবলুম, 
েস েবচারীরi বা েদাষ িক, েস জানেব েকমন কের? 
 

[নেরেndর সিহত ীরামকৃে র pথম েদখা ] 
 
        “আিম eেদর জািন, সাkাৎ নারায়ণ। নেরেndর সে  pথম েদখা হল। েদখলুম, েদহবুিd নাi। eকটু বুেক 
হাত িদেতi বাহয্শূনয্ হেয় েগল। hশঁ হেয় বেল uঠল, ‘oেগা, তুিম আমার িক করেল? আমার েয মা-বাপ আেছ!’ 
যd মিlেকর বািড়েতo িঠক oiরকম হেয়িছল। kেম তােক েদখবার জনয্ বয্াকুলতা বাড়েত লাগল, pাণ আটু-
পাটু করেত লাগল। তখন েভালানাথেক1 বললুম, হয্াঁগা, আমার মন eমন হেc েকন? নেরnd বেল eকিট 
কােয়েতর েছেল, তার জনয্ eমন হেc েকন? েভালানাথ বলেল, ‘eর মােন ভারেত আেছ। সমািধs েলােকর মন 
যখন িনেচ আেস, সttgণী েলােকর সে  িবলাস কের। সttgণী েলাক েদখেল তেব তার মন ঠা া হয়।’ ei কথা 

েন তেব আমার মেনর শািn হল। মােঝ মােঝ নেরndেক েদখব বেল বেস বেস কাঁদতুম।” 
 

                                                 
1 ৺েভালানাথ মুেখাপাধয্ায়, ঠাকুরবািড়র মুhরী, পের খাজা ী হiয়ািছেলন। 
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পূবর্কথা -- ীরামকৃে র েpেমাnাদ o rপদশর্ন 
 
        ীরামকৃ  -- uঃ, িক aবsাi েগেছ! pথম যখন ei aবsা হল িদনরাত েকাথা িদেয় েযত, বলেত 
পািরনা। সকেল বলেল, পাগল হল। তাi েতা eরা িববাহ িদেল। unাদ aবsা; -- pথম িচnা হল, পিরবারo 
eirপ থাকেব, খােব-দােব। রবািড় েগলুম, েসখােন খুব সংকীতর্ন। নফর, িদগmর বাঁড়ুেজয্র বাপ eরা eল! 
খুব সংকীতর্ন। eক-eকবার ভাবতুম, িক হেব। আবার বলতুম, মা, েদেশর জিমদার যিদ আদর কের, তাহেল বুঝব 
সতয্। তারাo েসেধ eেস কথা কiত। 
 
[পূবর্কথা -- সুnরীপূজা o কুমারীপূজা -- রামলীলা-দশর্ন -- গেড়র মােঠ েবলুনদশর্ন -- িসoেড় রাখাল-েভাজন -- 

জানবাজাের মথুেরর সে  বাস ] 
 
        “িক aবsাi েগেছ। eকটু সামানয্েতi eেকবাের udীপন হেয় েযত। সুnরীপূজা কlুম! েচৗd বছেরর 
েমেয়। েদখলুম, সাkাৎ মা। টাকা িদেয় pণাম কlুম। 
 
        “রামলীলা েদখেত েগলুম। eেকবাের েদখলুম, সাkাৎ সীতা, রাম, লkণ, হনুমান, িবভীষণ। তখন যারা 
েসেজিছল, তােদর সব পূজা করেত লাগলুম। 
 
        “কুমারীেদর eেন তখন পূজা করতুম। েদখতুম, সাkাৎ মা। 
 
        “eকিদন বকুলতলায় েদখলুম, নীল বসন পের eকিট েমেয় দাঁিড়েয়, েবশয্া। দp  কের eেকবাের সীতার 
udীপন। o েমেয়েক ভুেল েগলমু; িকnt েদখলুম, সাkাৎ সীতা ল া েথেক udার হেয় রােমর কােছ যােcন। 
aেনকkণ বাহয্শূনয্ হেয় সমািধ aবsা হেয় রiল। 
 
        “আর-eকিদন গেড়র মােঠ েবড়ােত িগছলুম। েবলুন uঠেব -- aেনক েলােকর িভড়। হঠাৎ নজের পড়ল, 
eকিট সােহেবর েছেল গােছ েহলান িদেয় দাঁিড়েয় রেয়েছ। িtভ  হেয়। যাi েদখা, aমিন ীকৃে র udীপন। 
সমািধ হেয় েগল। 
 
        “িসoেড় রাখাল-েভাজন করালুম। তােদর হােত হােত সব জলপান িদলুম! েদখলুম, সাkাৎ bেজর রাখাল। 
তােদর জলপান েথেক আবার েখেত লাগলুম! 
 
        “pায় hশঁ থাকত না। েসেজাবাবু জানবাজােরর বািড়েত িনেয় িদন কতক রাখেল। েদখেত লাগলুম, সাkাৎ 
মার দাসী হেয়িছ। বািড়র েমেয়রা আদেবi লjা করত না, েযমন েছাট েছেলেক বা েমেয়েক েদখেল েকu লjা 
কের না। আিnর সে  -- বাবুর েমেয়েক জামাi-eর কােছ েশায়ােত েযতুম। 
 
        “eখনo eকটু তােতi udীপন হেয় যায়। রাখাল জপ করেত করেত িবড় িবড় করত। আিম েদেখ িsর 
থাকেত পারতুম না। eেকবাের i েরর udীপন হেয়, িবhল হেয় েযতুম।” 
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        ঠাকুর pকৃিতভােবর কথা আরo বিলেত লািগেলন। আর বলেলন, “আিম eকজন কীতর্নীয়ােক েমেয়-
কীতর্নীর ঢঙ সব েদিখেয়িছলুম। েস বলেল ‘আপনার e-সব িঠক িঠক। আপিন e-সব জানেলন েকমন কের’।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ভkেদর েমেয়-কীতর্নীয়ার ঢঙ েদখাiেতেছন। েকহi হাসয্ সংবরণ কিরেত পািরেলন না। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

মিণলাল pভৃিত সে  -- ঠাকুর “aেহতুক কৃপািসnু” 
 
        আহােরর পর ঠাকুর eকটু িব াম কিরেতেছন। গাঢ় িনdা নয়, তndার নয্ায়। ীযুk মিণলাল মিlক 
(পুরাতন bhjানী) আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন o আসন gহণ কিরেলন। ঠাকুর তখনo iয়া আেছন। 
মিণলাল eক-eকিট কথা কিহেতেছন। ঠাকুেরর aধর্িনdা aধর্জাগরণ aবsা। eক-eকবার utর িদেতেছন। 
 
        মিণলাল -- িশবনাথ িনতয্েগাপালেক সুখয্ািত কেরন। বেলন, েবশ aবsা। 
 
        ঠাকুর তখনo iয়া -- চেk েযন িনdা আেছ। িজjাসা কিরেতেছন, “হাজরােক oরা িক বেল?” ঠাকুর 
uিঠয়া বিসেলন। মিণলালেক ভবনােথর ভিkর কথা বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, তার িক ভাব! গান না করেত করেত চেk জল আেস। হিরশেক েদেখ eেকবাের ভাব। 
বেল, eরা েবশ আেছ। হিরশ বািড় েছেড় eখােন মােঝ মােঝ থােক িকনা। 
 
        মাsারেক িজjাসা কিরেতেছন, “আcা ভিkর কারণ িক? ভবনাথ e-সব েছাকরার েকন udীপন হয়?” 
 
        মাsার চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা? মানুষ সব েদখেত eকরকম, িকnt কাrর িভতর kীেরর েপার! েযমন পুিলর 
িভতর কলাiেয়র ডােলর েপারo থাকেত পাের, kীেরর েপারo থাকেত পাের, িকnt েদখেত eকরকম। ঈ র 
জানবার icা, তাঁর uপর েpমভিk -- eরi নাম kীেরর েপার। 
 

[grকৃপায় মুিk o srপদশর্ন -- ঠাকুেরর aভয়দান ] 
 
        eiবার ঠাকুর ভkেদর aভয় িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েকu েকu মেন কের, আমার বুিঝ jানভিk হেব না, আিম বুিঝ বdজীব। 
grর কৃপা হেল িকছুi ভয় নাi। eকটা ছাগেলর পােল বাঘ পেড়িছল। লাফ িদেত িগেয়, বােঘর pসব হেয় ছানা 
হেয় েগল। বাঘটা মের েগল, ছানািট ছাগেলর সে  মানুষ হেত লাগল। তারাo ঘাস খায়, বােঘর ছানাo ঘাস খায়। 
তারাo “ভয্া ভয্া” কের, েসo “ভয্া ভয্া” কের। kেম ছানাটা খুব বড় হল। eকিদন oi ছাগেলর পােল আর-
eকটা বাঘ eেস পড়ল। েস ঘাসেখেকা বাঘটােক েদেখ aবাk ! তখন েদৗেড় eেস তােক ধরেল। েসটাo “ভয্া 
ভয্া” করেত লাগেল। তােক েটেন িহঁচেড় জেলর কােছ িনেয় েগল। বলেল, “েদখ, জেলর িভতর েতার মুখ েদখ -- 
িঠক আমার মেতা েদখ। আর ei েন খািনকটা মাংস -- eiেট খা।” ei বেল তােক েজার কের খাoয়ােত লাগল। 
েস েকান মেত খােব না -- “ভয্া ভয্া” করিছল। রেkর আsাদ েপেয় েখেত আরm করেল। নূতন বাঘটা বলেল, 
“eখন বুিঝিছস, আিমo যা তুio তা; eখন আয় আমার সে  বেন চেল আয়।” 
 
        “তাi grর কৃপা হেল আর েকান ভয় নাi! িতিন জািনেয় েদেবন, তুিম েক, েতামার srপ িক। 
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        “eকটু সাধন করেলi gr বুিঝেয় েদন, ei ei। তখন েস িনেজi বুঝেত পারেব, েকাn টা সৎ, েকাn টা 
aসৎ। ঈ রi সতয্, e-সংসার aিনতয্।” 
 

[কপট সাধনাo ভাল -- জীবnুk সংসাের থাকেত পাের ] 
 
        “eক েজেল রােt eক বাগােন জাল েফেল মাছ চুির করিছল। গৃহs জানেত েপের, তােক েলাকজন িদেয় 
িঘের েফলেল। মশাল-টশাল িনেয় েচারেক খুঁজেত eল। eিদেক েজেলটা খািনকটা ছাi েমেখ, eকটা গাছতলায় 
সাধু হেয় বেস আেছ। oরা aেনক খঁুেজ েদেখ, েজেল-েটেল েকu েনi, েকবল গাছতলায় eকিট সাধু ভsমাখা 
ধয্ানs। পরিদন পাড়ায় খবর হল, eকজন ভারী সাধু oেদর বাগােন eেসেছ। ei যত েলাক ফল ফলু সেnশ 
িম াn িদেয় সাধুেক pণাম করেত eল। aেনক টাকা-পয়সাo সাধুর সামেন পড়েত লাগল। েজেলটা ভাবল িক 
a যর্! আিম সতয্কার সাধু নi, তবু আমার uপর েলােকর eত ভিk। তেব সতয্কার সাধু হেল িন য়i 
ভগবানেক পাব, সেnহ নাi। 
 
        “কপট সাধনােতi eতদূর ৈচতনয্ হল। সতয্ সাধন হেল েতা কথাi নাi। েকাn টা সৎ েকাn টা aসৎ বুঝেত 
পারেব। ঈ রi সতয্, সংসার aিনতয্।” 
 
        eকজন ভk ভািবেতেছন, সংসার aিনতয্? েজেলেটা েতা সংসারতয্াগ কের েগল। তেব যারা সংসাের 
আেছ, তােদর িক হেব? তােদর িক তয্াগ করেত হেব? ীরামকৃ  aেহতুক কৃপািসnু -- aমিন বিলেতেছন, “যিদ 
েকরািনেক েজেল েদয়, েস েজল খােট বেট, িকnt যখন েজল েথেক তােক েছেড় েদয়, তখন েস িক রাsায় eেস 
েধi েধi কের েনেচ েবড়ােব? েস আবার েকরািনিগির জুিটেয় েলয়, েসi আেগকার কাজi কের। grর কৃপায় 
jানলােভর পেরo সংসাের জীবনnুk হেয় থাকা যায়।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃ  সংসারী েলাকেদর aভয় িদেলন। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

মিণলাল pভৃিত সে  ীরামকৃ  o িনরাকারবাদ 
 
        মিণলাল ( ীরামকৃে র pিত) -- আিhক করবার সময় তাঁেক েকাn খােন ধয্ান করব? 
 
        ীরামকৃ  -- hদয় েতা েবশ ড ামারা জায়গা, েসiখােন ধয্ান কেরা। 
 

[িব ােসi সব -- হলধারীর িনরাকাের িব াস -- শmুর িব াস ] 
 
        মিণলাল bhjানী, িনরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহােক লkয্ কিরয়া বিলেতেছন, “কুবীর বলত, সাকার আমার 
মা, িনরাকার আমার বাপ। কােকা িনেnা, কােকা বেnা, েদােনা পাlা ভারী! 
 
        “হলধারী িদেন সাকাের, আর রােত িনরাকাের থাকত। তা েয ভাবi আ য় কর, িঠক িব াস হেলi হল। 
সাকােরেতi িব াস কর, আর িনরাকােরi িব াস কর, িকnt িঠক িঠক হoয়া চাi।” 
 

[পূবর্কথা -- pথম unাদ -- ঈ র কতর্া না কাকতালীয় ] 
 
        “শmু মিlক বাগবাজার েথেক েহঁেট িনেজর বাগােন আসত। েকu বেলিছল, ‘aত রাsা, েকন গািড় কের 
আস না, িবপদ হেত পাের।’ তখন শmু মুখ লাল কের বেল uেঠিছল, ‘িক, তাঁর নাম কের েবিরেয়িছ আবার 
িবপদ!’ িব ােসেতi সব হয়! আিম বলতুম, aমুকেক যিদ েদিখ, তেব বিল সতয্। aমুক খাজা ী যিদ আমার 
সে  কথা কয়! তা েযটা মেন করতুম, েসiেটi িমেল েযত!” 
 
        মাsার iংেরজী নয্ায়শাst পিড়য়ািছেলন। সকাল েবলার sপন িমিলয়া যায় (coincidence of dreams 
with actual events) eিট কুসংsার হiেত uৎপn, e-কথা পিড়য়ািছেলন (Chapter on Fallacies) তাi 
িতিন িজjাসা কিরেতেছন -- 
 
        মাsার -- আcা, েকান েকান ঘটনা েমেল নাi, eমন িক হেয়েছ? 
 
        ীরামকৃ  -- না, েস-সময় সব িমলত। েস-সময় তাঁর নাম কের যা িব াস করতুম, তাi িমেল েযত! 
(মিণলালেক) তেব িক জােনা, সরল uদার না হেল e িব াস হয় না। 
 
        “হাড়েপেক, েকাটরেচাখ, টয্ারা -- eরকম aেনক লkণ আেছ, তােদর িব াস সহেজ হয় না। ‘দিkেণ 
কলাগাছ utের পুঁi, eকলা কােলা িবড়াল িক করব মুi’।” (সকেলর হাসয্)। 
 

[ভগবতী দাসীর pিত দয়া -- ীরামকৃ  o সতীtধমর্ ] 
 
        সnয্া হiল। দাসী আিসয়া ঘের ধুনা িদয়া েগল। মিণলাল pভৃিত চিলয়া যাবার পর d-eকজন ভk eখনo 
আেছন। ঘর িনsb। ধুনার গn, ঠাকুর েছাট খাটিটেত uপিব । মার িচnা কিরেতেছন! মাsার েমেঝেত বিসয়া 
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আেছন। রাখালo আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের বাবুেদর দাসী ভগবতী আিসয়া দূর হiেত pণাম কিরল। ঠাকুর বিসেত বিলেলন। ভগবতী 
খুব পুরাতন দাসী। aেনক বৎসর বাবুেদর বািড়েত আেছ। ঠাকুর তাহােক aেনকিদন ধিরয়া জােনন। pথম বয়েস 
sভাব ভাল িছল না। িকnt ঠাকুর দয়ার সাগর পিততপাবন, তাহার সিহত aেনক পুরােনা কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- eখন েতা বয়স হেয়েছ। টাকা যা েরাজগার করিল, সাধু ৈব বেদর খাoয়ািcস েতা? 
 
        ভগবতী (ঈষৎ হািসয়া) -- তা আর িক কের বলব? 
 
        ীরামকৃ  -- কাশী, বৃnাবন, e-সব হেয়েছ? 
 
        ভগবতী (ঈষৎ স ুিচত হiয়া) -- তা আর িক কের বলব? eকটা ঘাট বাঁিধেয় িদiিছ। তােত পাথের আমার 
নাম েলখা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বিলস িক ের? 
 
        ভগবতী -- হাঁ, নাম েলখা আেছ, “ ীমতী ভগবতী দাসী।” 
 
        ীরামকৃ  (ঈষৎ হািসয়া) -- েবশ েবশ। 
 
        ei সমেয় ভগবতী সাহস পাiয়া ঠাকুরেক পােয় হাত িদয়া pণাম কিরল। 
 
        বৃি ক দংশন কিরেল েযমন েলাক চমিকয়া uেঠ o aিsর হiয়া দাঁড়াiয়া পেড়, ীরামকৃ  েসirপ aিsর 
হiয়া ‘েগািবn’ ‘েগািবn’ ei নাম ucারণ কিরেত কিরেত দাঁড়াiয়া পিড়েলন। ঘেরর েকােণ গ াজেলর eকিট 
জালা িছল -- eখনo আেছ। হাঁপাiেত হাঁপাiেত েযন ts হiয়া েসi জালার কােছ েগেলন। পােয়র েযখােন দাসী 
sশর্ কিরয়ািছল গ াজল লiয়া েস-sান ধুiেত লািগেলন। 
 
        d-eকিট ভk যাঁহারা ঘের িছেলন তাঁহারা aবাk  o sb হiয়া eকদৃে  ei বয্াপার েদিখেতেছন। দাসী 
জীবnৃতা হiয়া বিসয়া আেছ। দয়ািসnু পিততপাবন ঠাকুর ীরামকৃ  দাসীেক সেmাধন কিরয়া কrণামাখা sের 
বিলেতেছন, “েতারা aমিন pণাম করিব।” ei বিলয়া আবার আসন gহণ কিরয়া দাসীেক ভুলাiবার েচ া 
কিরেতেছন। বিলেলন, “eকটু গান েশান।” 
 
        তাহােক গান নাiেতেছন: 
 
        (1) - মজেলা আমার মন- মরা শয্ামাপদ-নীলকমেল। 
 (শয্ামাপদ-নীলকমেল, -- কালীপদ-নীলকমেল।) 
 
        (2) - শয্ামাপদ আকােশেত মন ঘুিড়খান uড়েতিছল। 
 কুলুেষর কুবাতাস েপেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল। 
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        (3) - আপনােত আপিন েথেকা মন েযo নােকা কাr ঘের। 
 যা চািব তাi  বেস পািব, েখাঁজ িনজ anঃপুের ৷৷ 
 পরমধন ei পরশমিণ, যা চািব তাi িদেত পাের ৷ 
 কত মিণ পেড় আেছ আমার িচnামিণর নাচ dয়াের ৷৷ 
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প ম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃে র pথম েpেমাnাদ কথা 
 

[পূবর্কথা -- েদেবnd ঠাকুর, দীন মুখুেj o েকায়ার িসং ] 
 
        আজo aমাবসয্া, ম লবার, iং 5i জুন, 1883 ী াb। ীরামকৃ  কালীবািড়েত আেছন। রিববােরi  
ভk-সমাগম েবিশ হয়, আজ ম লবার বিলয়া েবিশ েলাক  নাi। রাখাল ঠাকুেরর কােছ আেছন। হাজরাo আেছন, 
ঠাকুেরর ঘেরর সামেন বারাnায় আসন কিরয়ােছন। মাsার গত রিববাের আিসয়ােছন o কয়িদন আেছন। 
 
        েসামবার রােt মা-কালীর নাটমিnের কৃ যাtা হiয়ািছল। ঠাকুর খািনকkণ িনয়ািছেলন। ei যাtা 
রিববার রােt হiবার কথা িছল, িকnt হয় নাi বিলয়া েসামবাের হiয়ােছ। 
 
        মধয্ােh খাoয়া-দাoয়ার পর ঠাকুর িনেজর েpেমাnাদ aবsা আবার বণর্না কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- িক aবsাi িগেয়েছ। eখােন েখতুম না। বরাহনগের, িক দিkেণ ের, িক 
eঁেড়দেয়, েকান বামুেনর বািড় িগেয় পড়তুম। আবার পড়তুম aেবলায়। িগেয় বসতুম, মুেখ েকান কথা নাi। 
বািড়র েলাক েকান কথা িজjাসা করেল েকবল বলতুম, আিম eখােন খাব। আর েকান কথা নাi। আলমবাজাের 
রাম চাটুেজয্র বািড় েযতুম। কখনo দিkেণ ের সাবণর্ েচৗধুরীেদর বািড়েত। তােদর বািড় েখতুম বেট, িকnt ভাল 
লাগত না -- েকমন আঁে  গn! 
 
        “eকিদন ধের বসলুম, ‘েদেবnd ঠাকুেরর বািড় যাব।’ েসেজাবাবুেক বললুম, েদেবnd ঈ েরর নাম কের, 
তােক েদখব, আমায় লেয় যােব? েসেজাবাবু -- তার আবার ভারী aিভমান, েস েসেধ েলােকর বািড় যােব? eg-
েপছু করেত লাগল। তারপর বলেল, ‘হাঁ, েদেবnd আর আিম eকসে  পেড়িছলুম, তা চল বাবা, িনেয় যাব।’ 
 
        “eকিদন নলুম বাগবাজােরর েপােলর কােছ দীন মুখুেj বেল eকিট ভাল েলাক আেছ -- ভk। 
েসেজাবাবুেক ধরলুম দীন মুখুেjর বািড় যাব। েসেজাবাবু িক কের, গািড় কের িনেয় েগল। বািড়িট েছাট, আবার 
মs গািড় কের eক বড় মানুষ eেসেছ। তারাo apstত, আমরাo apstত। তার আবার েছেলর ৈপেত। েকাথায় 
বসায়? আমরা পােশর ঘের যািcলুম, তা বেল uঠল o ঘের েমেয়রা, যােবন না। মহা apstত। েসেজাবাবু 
েফরবার সময় বলেল, ‘বাবা! েতামার কথা আর নব না।’ আিম হাসেত লাগলুম। 
 
        “িক aবsাi েগেছ। কুমার িসং সাধু-েভাজন করােব, আমায় িনমntণ কেl। িগেয় েদখলুম, aেনক সাধু 
eেসেছ। আিম বসেল পের সাধুরা েকu েকu পিরচয় িজjাসা কেl; যাi িজjাসা করা, আিম আলাদা বসেত 
েগলুম। ভাবলুম, aত খবের কাজ িক। তারপর েযi সকলেক পাতা েপেত েখেত বসােল, েকu িকছু না বলেত 
বলেত আিম আেগ েখেত লাগলমু। সাধুরা েকu েকu বলেত লাগল নেত েপলুম, ‘আের e েকয়া ের’।” 
 
 



1883, 5i জুন 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

ষ  পিরেcদ 
 

হাজরার সে  কথা -- grিশষয্-সংবাদ 
 
        েবলা পাঁচটা হiয়ােছ। ঠাকুর বারাnার েকােল েয িসঁিড়, তাহার uপর বিসয়া আেছন। রাখাল, হাজরা o 
মাsার কােছ বিসয়া আেছন। হাজরার ভাব ‘েসাঽহm ’। 
 
        ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- হাঁ, সব েগাল েমেট; িতিনi আিsক, িতিনi নািsক; িতিনi ভাল, িতিনi 
মn; িতিনi সৎ, িতিনi aসৎ; জাগা, ঘুম e-সব aবsা তাঁরi; আবার িতিন e-সব aবsার পার। 
 
        “eকজন চাষার েবিশ বয়েস eকিট েছেল হেয়িছল। েছেলিটেক খুব যt কের। েছেলিট kেম বড় হল। 
eকিদন চাষা েkেত কাজ করেছ, eমন সময় eকজন eেস খবর িদেল েয, েছেলিটর ভারী aসুখ। েছেল যায় 
যায়। বািড়েত eেস েদেখ, েছেল মারা েগেছ। পিরবার খুব কাঁদেছ, িকnt চাষার চেk eকটুo জল নাi। পিরবার 
pিতেবশীেদর কােছ তাi আরo dঃখ করেত লাগল েয, eমন েছেলিট েগল eঁর চেk eকটু জল পযর্n নাi। 
aেনকkণ পের চাষা পিরবারেক সেmাধন কের বলেল, ‘েকন কাঁদিছ না জােনা? আিম কাল sপন েদেখিছলুম েয, 
রাজা হেয়িছ, আর সাত েছেলর বাপ হেয়িছ। sপেন েদখলুম েয, েছেলgিল rেপ gেণ সুnর। kেম বড় হল িবদয্া 
ধমর্ uপাজর্ন কেl। eমন সময় আমার ঘুম েভেঙ েগল; eখন ভাবিছ েয, েতামার oi eক েছেলর জনয্ কাঁদব, িক 
আমার সাত েছেলর জনয্ কাঁদব।’ jানীেদর মেত sপন aবsাo েযমন সতয্, জাগা aবsাo েতমিন সতয্। 
 
        “ঈ রi কতর্া, তাঁর icােতi সব হেc।” 
 
        হাজরা -- িকnt েবাঝা বড় শk। ভূৈকলােসর সাধুেক কত ক  িদেয় eক রকম েমের েফলা হল। সাধুিটেক 
সমািধs েপেয়িছল। কখন মািটর িভতের েপাঁেত, কখন জেলর িভতর রােখ, কখন গােয় েছঁকা েদয়! eiরকম কের 
ৈচতনয্ করােল। ei সব যntণায় েদহতয্াগ হল। েলােক যntণাo িদেল, আর ঈ েরর icােত মারাo েগল! 
 

[Problem of Evil and the Immortality of the Soul] 
 
        ীরামকৃ  -- যার যা কমর্, তার ফল েস পােব। িকnt ঈ েরর icায় েস সাধুর েদহতয্াগ হল। কিবরােজরা 
েবাতেলর িভতর মকর জ ৈতয়ার কের। চািরিদেক মািট িদেয় আgেন েফেল রােখ। েবাতেলর িভতর েয-েসানা 
আেছ, েসi েসানা আgেনর তােত আরo aনয্ িজিনেসর সে  িমেশ মকর জ হয়। তখন কিবরাজ েবাতলিট লেয় 
আেs আেs েভেঙ, িভতেরর মকর জ েরেখ েদয়। তখন েবাতল থাকেলi বা িক, আর েগেলi বা িক? েতমিন 
েলােক ভােব সাধুেক েমের েফলেল, িকnt হয়েতা তার িজিনস ৈতয়ার হেয় িগছল। ভগবানলােভর পর শরীর 
থাকেলi বা িক আর েগেলi বা িক? 
 

[সাধু o aবতােরর pেভদ ] 
 
        “ভূৈকলােসর সাধু সমািধs িছল। সমািধ aেনক pকার। hষীেকেশর সাধুর কথার সে  আমার aবsা িমেল 
িগছল। কখন েদিখ শরীেরর িভতর বায়ু চলেছ েযন িপঁপেড়র মেতা, কখনo বা সড়াৎ সড়াৎ কের, বানর েযমন eক 
ডাল েথেক আর-eক ডােল লাফায়। কখন মােছর মেতা গিত। যার হয়, েসi জােন। জগৎ ভুল হেয় যায়। মনটা 
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eকটু নামেল বিল, মা! আমায় ভাল কর, আিম কথা কব। 
 
        “ঈ রেকািট (aবতারািদ) না হেল সমািধর পর েফের না। জীব েকu েকu সাধনার েজাের সমািধs হয়, 
িকnt আর েফের না। িতিন যখন িনেজ মানুষ হেয় আেসন, aবতার হন, জীেবর মুিkর চািব তাঁর হােত থােক, 
তখন সমািধর পর েফেরন। েলােকর ম েলর জনয্।” 
 
        মাsার (sগতঃ) -- ঠাকুেরর হােত িক জীেবর মুিkর চািব? 
 
        হাজরা -- ঈ রেক তু  করেত পারেলi হল। aবতার থাকুন আর না থাকুন। 
 
        ীরামকৃ  (হািসয়া) -- হাঁ, হাঁ। িব ুপুের েরিজsািরর বড় aিফস, েসখােন েরেজsাির করেত পােl, আর 
েগাঘােট েগাল থােক না। 
 

[grিশষয্-সংবাদ -- ীমুখ-কিথত চিরতামৃত ] 
 
        আজ ম লবার aমাবসয্া। সnয্া হiল। ঠাকুরবািড়েত আরিত হiেতেছ। dাদশ িশবমিnের, ৺রাধাকােnর 
মিnের o ৺ভবতািরণীর মিnের শ -ঘnািদর ম ল বাজনা হiেতেছ। আরিত সমাp হiেল িকয়ৎkণ পের ঠাকুর 

ীরামকৃ  িনেজর ঘর হiেত দিkেণর বারাnায় আিসয়া বিসেলন। চতুিদর্েক িনিবড় আঁধার, েকবল ঠাকুরবািড়েত 
sােন sােন দীপ jিলেতেছ। ভাগীরথীবেk আকােশর কােলা ছায়া পিড়য়ােছ। aমাবসয্া, ঠাকুর সহেজi ভাবময়; 
আজ ভাব ঘনীভূত হiয়ােছ। ীমুেখ মােঝ মােঝ pণব ucারণ o মার নাম কিরেতেছন। gী মকাল ঘেরর িভতর 
বড় গরম। তাi বারাnায় আিসয়ােছন। eকজন ভk eকিট মছলেnর মাdর িদয়ােছন। েসiিট বারাnায় পাতা 
হiল। ঠাকুেরর আহিনর্শ মার িচnা; iয়া iয়া মিণর সে  িফসিফস কিরয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, ঈ রেক দশর্ন করা যায়! aমুেকর দশর্ন হেয়েছ, িকnt কাrেক বেলা না। আcা, 
েতামার rপ না িনরাকার ভাল লােগ? 
 
        মিণ -- আjা, eখন eকটু িনরাকার ভাল লােগ। তেব eকটু eকটু বুঝিছ েয, িতিনi e-সব সাকার 
হেয়েছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, আমায় েবলঘের মিত শীেলর িঝেল গািড় কের িনেয় যােব? েসখােন মুিড় েফেল দাo, 
মাছ সব eেস মুিড় খােব। আহা! মাছgিল kীড়া কের েবড়ােc, েদখেল খুব আনn হয়। েতামার udীপন হেব, 
েযন সিcদানn-সাগের আtাrপ মীন kীড়া করেছ! েতমিন খুব বড় মােঠ দাঁড়ােল ঈ রীয় ভাব হয়। েযন হাঁিড়র 
মাছ পুকুের eেসেছ। 
 
        “তাঁেক দশর্ন করেত হেল সাধেনর দরকার। আমােক কেঠার সাধন করেত হেয়েছ। েবলতলায় কতরকম 
সাধন কেরিছ। গাছতলায় পেড় থাকতুম, মা েদখা দাo বেল, চেkর জেল গা েভেস েযত!” 
 
        মিণ -- আপিন কত সাধন কেরেছন, আর েলােকর িক eকkেণ হেয় যােব? বািড়র চািরেদেক আঙুল ঘুিরেয় 
িদেলi িক েদয়াল হয়? 
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        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- aমৃত বেল, eকজন আgন করেল দশজন েপায়ায়! আর-eকিট কথা, িনেতয্ 
েপৗঁেছ লীলায় থাকা ভাল। 
 
        মিণ -- আপিন বেলেছন, লীলা িবলােসর জনয্। 
 
        ীরামকৃ  -- না। লীলাo সতয্। আর েদখ, যখন আসেব, তখন হােত কের eকটু িকছু আনেব। িনেজ 
বলেত নাi, aিভমান হয়। aধর েসনেকo বিল, eক পয়সার িকছু িনেয় eস। ভবনাথেক বিল, eক পয়সার পান 
আিনস। ভবনােথর েকমন ভিk েদেখছ? নেরnd, ভবনাথ -- েযমন নরনারী। ভবনাথ নেরেndর aনুগত। নেরndেক 
গািড় কের eেনা। িকছু খাবার আনেব। eেত খুব ভাল হয়। 
 

[jানপথ o নািsকতা -- Philosphy and Scepticism] 
 
        “jান o ভিk di-i পথ। ভিkপেথ eকটু আচার েবিশ করেত হয়। jানপেথ যিদ aনাচার েকu কের, েস 
ন  হেয় যায়। েবিশ আgন jালেল কলাগাছটাo িভতের েফেল িদেল পুেড় যায়। 
 
        “jানীর পথ িবচারপথ। িবচার করেত করেত নািsকভাব হয়েতা কখন কখন eেস পেড়। ভেkর আnিরক 
তাঁেক জানবার icা থাকেল, নািsকভাব eেলo েস ঈ রিচnা েছেড় েদয় না। যার বাপ িপতামহ চাষািগির কের 
eেসেছ, হাজা খা বৎসের ফসল না হেলo েস চাষ কের!” 
 
        ঠাকুর তািকয়ার uপর মsক রািখয়া iয়া iয়া কথা কিহেতেছন। মােঝ মিণেক বিলেতেছন, “আমার 
পাটা eকটু কামড়ােc, eকটু হাত বুিলেয় দাo েতা গা।” 
 
        িতিন েসi aেহতুক কৃপািসnু grেদেবর ীপাদপd েসবা কিরেত কিরেত ীমুখ হiেত েবদ িন 

িনেতিছেলন। 
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সpম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের -- ীযুk রাখাল, রাম, েকদার, তারক 
 মাsার pভৃিত ভkসে  

 
[দিkেণ র-মিnের -- ঠাকুেরর ীচরণপূজা ] 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আজ সnয্ারিতর পর দিkেণ র-কালীমিnের েদবী-pিতমার সmুেখ দাঁড়াiয়া দশর্ন 
কিরেতেছন o চামর লiয়া িকয়ৎkণ বয্জন কিরেতেছন। 
 
        gী মকাল। আজ ( kবার) ৈজয্  kা তৃতীয়া িতিথ, 8i জুন, 1883। আজ কিলকাতা হiেত সnয্ার পর 
রাম, েকদার (চাটুেজয্), তারক ঠাকুেরর জনয্ ফুল িম াn লiয়া eকখািন গািড় কিরয়া আিসয়ােছন। 
 
        ীযুk েকদােরর বয়ঃkম প াশ হiেব। পরমভk। ঈ েরর কথা হiেলi চkু জেল ভািসয়া যায়! pথেম 
bাhসমােজ যাতায়াত কিরেতন -- তৎপের কতর্াভজা, নবরিসক pভৃিত নানা সmpদােয়র সিহত িমিলয়া aবেশেষ 
ঠাকুর ীরামকৃে র পদা য় লiয়ােছন। রাজ-সরকােরর aয্াকাunয্ােnর কমর্ কেরন। তাঁহার বাটী কাঁচড়াপাড়ার 
িনকট হািলসহর gােম। 
 
        ীযুk তারেকর বয়ঃkম 24 বৎসর হiেব। িববাহ কিরয়ািছেলন -- িকছুিদন পের পtীিবেয়াগ হiল। 
তাঁহার বাটী বারাসাত gােম। তাঁহার িপতা eকজন ucদেরর সাধক -- ঠাকুর ীরামকৃ েক aেনকবার দশর্ন 
কিরয়ািছেলন। তারেকর মাতৃিবেয়ােগর পর তাঁহার িপতা িdতীয়বার দারপিরgহ কিরয়ােছন। 
 
        তারক রােমর বাটীেত সবর্দা যাতায়াত কেরন। তাঁহার o িনতয্েগাপােলর সে  িতিন pায় ঠাকুরেক দশর্ন 
কিরেত আiেসন। eখনo eকিট আিফেস কমর্ কিরেতেছন। িকnt সবর্দাi uদাস ভাব। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কালীঘর হiেত বিহগর্ত হiয়া চাতােল ভূিম  হiয়া মােক pণাম কিরেলন। েদিখেলন, 
রাম, মাsার, েকদার, তারক pভৃিত ভেkরা েসখােন দাঁড়াiয়া আেছন। 
 

[ ীযুk তারেকর pিত েsহ -- েকদার o কািমনী কা ন ] 
 
        ঠাকুর তারেকর িচবুক ধিরয়া আদর কিরেতেছন। তাঁহােক েদিখয়া বড়i আনিnত হiয়ােছন। 
 
        ঠাকুর ভাবািব  হiয়া িনেজর ঘের েমেঝেত বিসয়া আেছন। পা dখািন বাড়াiয়া িদয়ােছন, -- রাম o েকদার 
নানা কুসুম o পু মালা িদয়া ীপাদপd িবভূিষত কিরয়ােছন। ঠাকুর সমািধs! 
 
        েকদােরর নবরিসেকর ভাব। ীচরেণর বৃdা ু  ধারণ কিরয়া আেছন। তাহা হiেল শিk স ার হiেব -- 
ei ধারণা। ঠাকুর eকটু pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন, “মা, আঙুল ধের আমার িক করেত পারেব!” েকদার 
িবনীতভােব হাতেজাড় কিরয়া আেছন। 
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        ীরামকৃ  (েকদােরর pিত, ভাবােবেশ) -- কািমনী-কা েন মন টােন (েতামার) -- মুেখ বলেল িক হেব েয 
আমার oেত মন নাi। 
 
        “eিগেয় পড়। চnন কােঠর পর আরo আেছ -- rপার খিন -- েসানার খিন -- হীের-মািণক। eকটু 
udীপন হেয়েছ বেল মেন কেরা না েয, সব হেয় েগেছ!” 
 
        ঠাকুর আবার মার সিহত কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, “মা, eেক সিরেয় দাo।” 
 
        েকদার ক । রামেক সভেয় বিলেতেছন, “ঠাকুর eিক বলেছন?” 
 

[aবতার o পাষর্দ ] 
 
        ীযুk রাখালেক েদিখয়া ঠাকুর আবার ভাবািব  হiেতেছন। ভােব রাখালেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন -- 
 
        “আিম aেনকিদন eখােন eেসিছ! -- তুi কেব eিল?” 
 
        ঠাকুর িক iি ত কিরয়া বিলেতেছন েয, িতিন ঈ েরর aবতার, আর রাখাল তাঁহার eকজন পাষর্দ -- 
anর ? 
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a ম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের মিণরামপুর o েবলঘেরর ভkসে  
 

[ ীরামকৃ -কিথত িনজ চিরত ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের কখনo দাঁড়াiয়া, কখনo বিসয়া ভkসে  কথা 
কিহেতেছন। আজ রিববার, 10i জুন, 1883 ী াb, ৈজয্ , kা প মী, েবলা 10টা হiেব। রাখাল, মাsার, 
লাটু, িকেশারী, রামলাল, হাজরা pভৃিত aেনেকi আেছন। 
 
        ঠাকুর িনেজর চিরt, পূবর্কািহনী বণর্না কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- o-েদেশ েছেলেবলায় আমায় পুrষ েমেয় সকেল ভালবাসত। আমার গান 

নত। আবার েলাকেদর নকল করেত পারতুম, েসi সব েদখত o নত। তােদর বািড়র বuরা আমার জনয্ খাবার 
িজিনস েরেখ িদত। িকnt েকu aিব াস করত না। সকেল েদখত েযন বািড়র েছেল। 
 
        “িকnt সুেখর পায়রা িছলুম। েবশ ভাল সংসার েদখেল আনােগানা করতুম। েয-বািড়েত dঃখ িবপদ েদখতুম 
েসখান েথেক পালাতুম। 
 
        “েছাকরােদর িভতর d-eকজন ভাল েলাক েদখেল খুব ভাব করতুম। কাrর সে  েসঙাত পাতাতুম। িকnt 
eখন তারা েঘার িবষয়ী। eখন তারা েকu েকu eখােন আেস, eেস বেল, o মা! পাঠশােলo েযমন েদেখিছ 
eখােনo িঠক তাi েদখিছ। 
 
        “পাঠশােল ভ রী আঁক ধাঁধা লাগত! িকnt িচt েবশ আঁকেত পারতুম; আর েছাট েছাট ঠাকুর েবশ গড়েত 
পারতুম।” 
 

[Fond of charitable houses; and of Ramayana and Mahabharata] 
 
        “সদাbত, aিতিথশালা -- েযখােন েদখতুম েসখােন েযতুম, িগেয় aেনকkণ ধের দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় েদখতুম। 
 
        “েকানখােন রামায়ণ িক ভাগবত পাঠ হেc, তা বেস বেস নতুম, তেব যিদ ঢঙ কের পড়ত, তাহেল তার 
নকল করতুম, আর aনয্ েলােকেদর নাতুম। 
 
        “েমেয়েদর ঢঙ েবশ বুঝেত পারতুম। তােদর কথা, সুর নকল করতুম। কেড়ঁরাড়ী বাপেক utর িদেc ‘যা-
i’। বারাnায় মাগীরা ডাকেছ, ‘o তp েস-মােছালা!’ ন  েমেয় বুঝেত পারতুম। িবধবা েসাজা িসঁেথ েকেটেছ, আর 
খুব aনুরােগর সিহত গােয় েতল মাখেছ! লjা কম, বসবার রকমi আলাদা। 
 
        “থাক িবষয়ীেদর কথা।” 
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        রামলালেক গান গািহেত বিলেতেছন। ীযুk রামলাল গান গািহেতেছন: 
 
        1। েক রেণ নািচেছ বামা নীরদবরণী, 
 েশািণত সায়ের েযন ভািসেছ নবনিলনী। 
 
        eiবার রামলাল রাবণবেধর পর মেnাদরীর িবলাপ গান গািহেতেছন: 
 
        2। িক করেল েহ কাn! aবলাির pাণ কাn, 
 হয় না শাn e pাণাn িবেন। 
 

[রামনােম ীরামকৃ  িবhল -- েগাপীেpম ] 
 
        েশষ গানিট িনেত িনেত ঠাকুর ar িবসজর্ন কিরেতেছন, আর বিলেতেছন, “আিম ঝাuতলায় বােহয্ 
করেত িগেয় েনিছলাম, েনৗকার মািঝ েনৗকােত oi গান গােc; ঝাuতলায় যতkণ বেসিছলাম খািল েকঁেদিছ; 
আমােক ধের ধের ঘের িনেয় eল।” 
 
        3। েনিছ রাম তারক bh, মানুষ নয় রাম জটাধারী ৷ 
 িপেত িক নািশেত বংশ, সীেত তার কেরছ চুির ৷৷ 
 
        akূর ীকৃ েক রেথ বসাiয়া মথুরায় লiয়া যাiেতেছন েদিখয়া েগাপীরা রথচk আঁকড়াiয়া ধিরয়ােছন o 
েকহ রথচেkর সামেন iয়া পিড়য়ােছন। তাঁরা akূরেক েদাষ িদেতেছন। ীকৃ  েয িনেজর icায় যাiেতেছন 
তাহা জােনন না। 
 
        4। েধােরা না েধারা না রথচk, রথ িক চেk চেল, 
 েয চেkর চkী হির, যাঁর চেk জগৎ চেল। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েগাপীেদর িক ভালবাসা, িক েpম। ীমতী sহেs ীকৃে র িচt eঁেকেছন, 
িকnt পা আঁেকন নাi; পােছ িতিন মথুরায় চেল যান। 
 
        “আিম e-সব গান েছেলেবলায় খুব গাiতাম। eক-eক যাtার সমs পালা েগেয় িদেত পারতাম। েকu 
েকu বলত, আিম কালীয়দমন-যাtার দেল িছলাম।” 
 
        eকজন ভk নূতন uড়ািন গােয় িদয়া আিসয়ােছন। রাখােলর বালক sভাব, কাঁিচ eেন তাঁর চাদেরর িছলা 
কািটেত আিসয়ােছন। ঠাকুর বিলেলন, “েকন কাটিছস? থাক না, শােলর মেতা েবশ েদখােc। হাঁগা, eর কত 
দাম?” তখন িবলাতী চাদেরর দাম কম িছল। ভkিট বিলেলন, eক টাকা ছয় আনা েজাড়া। ঠাকুর বিলেলন, “বল 
িক েগা। েজাড়া! eক টাকা ছয় আনা েজাড়া!” 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ভkেক বিলেতেছন, “যাo, গ া নাoেগ; eঁেক েতল েদ ের।” 
 
        sানােn িতিন িফিরয়া আিসেল, ঠাকুর তাক হiেত eকিট আm লiয়া তাঁহােক িদেলন। বিলেতেছন, ei 
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আমিট eেক িদi; িতনটা পাশ করা। আcা, েতামার ভাi eখন েকমন? 
 
        ভk -- হাঁ, তাঁর ঔষধ িঠক পেড়েছ, eখন খাটেল হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তার eকিট কেমর্র েযাগাড় কের িদেত পার? েবশ েতা তুিম মুrিb হেব। 
 
        ভk -- ভাল হেল সব সুিবধা হেয় যােব। 
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নবম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  মিণরামপুর ভkসে  
 
        ঠাকুর আহারােn েছাট খাটিটেত eকটু বিসয়ােছন, eখনo িব াম কিরেত aবসর পান নাi। ভkেদর 
সমাগম হiেত লািগল। pথেম মিণরামপুর হiেত eকদল ভk আিসয়া uপিsত হiেলন। eকজন িপ. ডিbu. িড. 
েত কাজ কিরেতন, eখন েপনশন পান। eকিট ভk তাঁহািদগেক লiয়া আিসয়ােছন। kেম েবলঘের হiেত eকদল 
ভk আিসেলন। ীযুk মিণ মিlক pভৃিত ভেkরাo kেম আিসেলন। 
 
        মিণরামপুেরর ভkগণ বিলেতেছন, আপনার িব ােমর বয্াঘাত হল। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, “না, না, o-সব রেজাgেণর কথা -- uিন eখন ঘুমুেবন!” 
 
        চাণক মিণরামপুর -- ei কথা িনয়া ঠাকুেরর বালয্সখা ীরােমর udীপন হiয়ােছ। ঠাকুর বিলেতেছন, 
“ ীরােমর েদাকান েতামােদর oখােন। o-েদেশ ীরাম আমার সে  পাঠশালায় পড়ত। েসিদন eখােন eেসিছল।” 
 
        মিণরামপুেরর ভেkরা বিলেতেছন, িক uপােয় ভগবানেক পাoয়া যায়, eকটু আমােদর দয়া কের বলুন। 
 

[মিণরামপুেরর ভkেক িশkা -- সাধন-ভজন কর o বয্াকুল হo ] 
 
        ীরামকৃ  -- eকটু সাধন-ভজন করেত হয়। 
 
        “dেধ মাখন আেছ বলেলi হয় না, dধেক দi েপেত, মnন কের মাখন তুলেত হয়। তেব মােঝ মােঝ eকটু 
িনজর্ন চাi।1 িদন কতক িনজর্েন েথেক ভিkলাভ কের, তারপর েযখােন থাক। জুেতা পায় িদেয় কাটঁাবেনo 
aনায়ােস যাoয়া যায়। 
 
        “pধান কথা িব াস। ‘েযমন ভাব েতমিন লাভ, মূল েস pতয্য়।’ িব াস হেয় েগেল আর ভয় নাi।” 
 
        মিণরামপুর ভk -- আjা, gr িক pেয়াজন?  
 
        ীরামকৃ  -- aেনেকর pেয়াজন আেছ।2 তেব grবােকয্ িব াস করেত হয়। grেক i রjান করেল তেব 
হয়। তাi ৈব েবরা বেল, gr-কৃ -ৈব ব। 
 
        “তাঁর নাম সবর্দাi করেত হয়। কিলেত নাম-মাহাtয্। anগত pাণ, তাi েযাগ হয় না। তাঁর নাম কের, 
হাততািল িদেল পাপপািখ পািলেয় যায়। 
 
        “সৎস  সবর্দাi দরকার। গ ার যত কােছ যােব ততi শীতল হাoয়া পাব; aিgর যত কােছ যােব ততi 
                                                 
1 েযাগী যু ীত সততমাtানং রহিস িsতঃ।                                   [গীতা, 6।10] 
2 grর pেয়াজন -- ...আচাযর্বাn  পুrেষা েবদ...।                         [ছােnােগয্াপিনষd , 6।14।2] 
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utাপ পােব। 
 
        “িঢেম েততলা হেল হয় না। যােদর সংসাের েভােগর icা আেছ তারা বেল, ‘হেব, কখন না কখন ঈ রেক 
পােব!’ 
 
        “আিম েকশব েসনেক বেলিছলাম, েছেলেক বয্াকুল েদখেল বাপ িতন বৎসর আেগi তার িহেসয্ েফেল 
েদয়। 
 
        “মা রাঁধেছ, েকােলর েছেল েয় আেছ। মা মুেখ চুিষ িদেয় েগেছ; যখন চুিষ েফেল িচৎকার কের েছেল 
কাঁেদ, তখন মা হাঁিড় নািমেয় েছেলেক েকােল কের মাi েদয়। ei সব কথা েকশব েসনেক বেলিছলাম। 
 
        “কিলেত বেল, eকিদন eকরাত কাদঁেল i র দশর্ন হয়। 
 
        “মেন aিভমান করেব, আর বলেব, ‘তুিম আমােক সৃি  কেরছ; েদখা িদেত হেব।’ 
 
        “সংসােরi থাক, আর েযখােনi থাক -- ঈ র মনিট েদেখন। িবষয়াসk মন েযমন িভেজ েদশলাi, যত 
ঘেষা jেল না। eকলবয্ মািটর েdাণ aথর্াৎ িনেজর grর মূিতর্ সামেন েরেখ বাণ িশkা কেরিছল। 
 
        “eিগেয় পড়; -- কাঠুের eিগেয় িগেয় েদেখিছল, চnন কাঠ, rপার খিন, েসানার খিন, আরo eিগেয় িগেয় 
েদখেল হীের, মািণক। 
 
        “যারা ajান, তারা েযন মািটর েদoয়ােলর ঘেরর িভতর রেয়েছ। িভতের েতমন আেলা নাi, আবার 
বািহেরর েকান িজিনস েদখেত পােc না। jান লাভ কের েয সংসাের থােক েস েযন কােচর ঘেরর িভতর আেছ। 
িভতের আেলা বািহেরo আেলা। িভতেরর িজিনসo েদখেত পায়, আর বািহেরর িজিনসo েদখেত পায়।” 
 

[bh o জগnাতা eক ] 
 
        “eক বi আর িকছু নাi। েসi পরbh ‘আিম’ যতkণ েরেখ েদন, ততkণ েদখান েয, আদয্াশিkrেপ 
সৃি -িsিত-pলয় করেছন। 
 
        “িযিনi bh িতিনi আদয্াশিk। eকজন রাজা বেলিছল েয, আমায় eককথায় jান িদেত হেব। েযাগী 
বলেল, আcা তুিম eককথােতi jান পােব। খািনকkণ পের রাজার কােছ হঠাৎ eকজন যাdকর eেস uপিsত। 
রাজা েদখেল, েস eেস েকবল dেটা আঙুল ঘুরােc, আর বলেছ, ‘রাজা, ei েদখ, ei েদখ।’ রাজা aবাk  হেয় 
েদখেছ। খািনকkণ পের েদেখ dেটা আঙুল eকটা আঙুল হেয় েগেছ। যাdকর eকটা আঙুল েঘারােত েঘারােত 
বলেছ, ‘রাজা, ei েদখ, ei েদখ।’ aথর্াৎ bh আর আদয্াশিk pথম dটা েবাধ হয়। িকnt bhjান হেল আর dটা 
থােক না! aেভদ! eক! েয eেকর di নাi। aৈdতm ।” 
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দশম পিরেcদ 
 

েবলঘেরর ভkসে  
 
        েবলঘের হiেত েগািবn মুেখাপাধয্ায় pমুখ ভেkরা আিসয়ােছন। ঠাকুর েযিদন তাঁহার বাটীেত ভাগমন 
কিরয়ািছেলন, েসিদন গায়েকর “জাগ জাগ জনিন” ei গান িনয়া সমািধs হiয়ািছেলন। েগািবn েসi 
গায়কিটেকo আিনয়ােছন। ঠাকুর গায়কেক েদিখয়া আনিnত হiয়ােছন o বিলেতেছন, তুিম িকছু গান কর। গায়ক 
গাiেতেছন: 
 
        1। েদাষ কাr নয় েগা মা, 
 আিম sখাত-সিলেল ডুেব মির শয্ামা। 
 
        2। ছঁুসনা ের শমন আমার জাত িগেয়েছ। 
 যিদ বিলস oের শমন জাত েগল িকেস, 
 েকেল সবর্নাশী আমায় সnয্াসী কেরেছ। 
 

[রািগণী-মূলতান ] 
 
        3।  জাগ জাগ জননী 
 মূলাধাের িনdাগত কতিদন গত হল কুলকু িলনী। 
 sকাযর্ সাধেন চল মা িশর মেধয্, 
 পরম িশব যথা সহsদল পেd, 
 কির ষড়চk েভদ ঘুচাo মেনর েখদ, ৈচতনয্rিপিণ। 
 
        ীরামকৃ  -- ei গােন ষড় চk েভেদর কথা আেছ। ঈ র বািহেরo আেছন, anেরo আেছন। িতিন 
িভতের েথেক মেনর নানা aবsা করেছন। ষড় চk েভদ হেল মায়ার রাজয্ ছািড়েয় জীবাtা পরমাtার সে  eক 
হেয় যায়। eরi নাম ঈ রদশর্ন। 
 
        “মায়া dার েছেড় না িদেল ঈ রদশর্ন হয় না। রাম, লkণ আর সীতা eকসে  যােcন; সকেলর আেগ রাম, 
মেধয্ সীতা, প ােত লkণ। েযমন সীতা মােঝ মােঝ থাকােত -- লkণ রামেক েদখেত পােcন না, েতমিন মােঝ 
মায়া থাকােত জীব ঈ রেক দশর্ন করেত পােc না। (মিণ মিlেকর pিত) তেব ঈ েরর কৃপা হেল মায়া dার েছেড় 
েদন। েযমন dারoয়ানরা বেল, বাবু hকুম কের িদন -- oেক dার েছেড় িদিc।1 
  
        “েবদাn মত আর পুরাণ মত। েবদাnমেত বেল, ‘ei সংসার েধাঁকার টািট’ aথর্াৎ জগৎ সব ভুল, spবৎ। 
িকnt পুরাণমত বা ভিkশােst বেল েয, ঈ রi চতুিবর্ংশিত তtt হেয় রেয়েছন। তাঁেক anের বািহের পূজা কর। 
 
        “যতkণ ‘আিম’ েবাধ িতিন েরেখেছন ততkণ সবi আেছ। আর spবৎ বলবার েজা নাi। িনেচ আgন 
jালা আেছ, তাi হাঁিড়র িভতের ডাল, ভাত, আলু, পেটাল সব টg বg  করেছ। লাফােc, আর েযন বলেছ, ‘আিম 
                                                 
1 মােমব েয pপদয্েn মায়ােমতাং তরিn েত।                                                       [গীতা, 7/14] 
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আিছ, আিম লাফািc।’ শরীরটা েযন হাঁিড়; মন বুিd -- জল iিndেয়র িবষয়gিল েযন -- ডাল, ভাত, আলু পেটাল। 
aহং েযন তােদর aিভমান, আিম টg বg  করিছ! আর সিcদানn aিg। 
 
        “তাi ভিkশােst, ei সংসারেকi ‘মজার কুিট’ বেলেছ। রামpসােদর গােন আেছ ‘ei সংসার েধাঁকার 
টািট’। তারi eকজন জবাব িদেয়িছল, ‘ei সংসার মজার কুিট’। ‘কালীর ভk জীবnুk িনতয্ানnময়।’ ভk 
েদেখ, িযিনi ঈ র িতিনi মায়া হেয়েছন। িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। i র-মায়া-জীব-জগৎ eক েদেখ। েকান 
েকান ভk সমs রামময় েদেখ। রামi সব রেয়েছন। েকu রাধাকৃ ময় েদেখ। কৃ i ei চতুিবর্ংশিত তtt  হেয় 
রেয়েছন। সবুজ চশমা পরেল েযমন সব সবুজ েদেখ। 
 
        “তেব ভিkমেত শিkিবেশষ। রামi সব হেয় রেয়েছন, িকnt েকানখােন েবিশ শিk, আর েকানখােন কম 
শিk। aবতােরেত িতিন eকরকম pকাশ, আবার জীেবেত eকরকম। aবতােররo েদহবুিd আেছ। শরীরধারেণ 
মায়া। সীতার জনয্ রাম েকঁেদিছেলন। তেব aবতার icা কের িনেজর েচােখ কাপড় বাঁেধ। েযমন েছেলরা 
কানামািছ েখেল। িকnt  মা ডাকেলi েখলা থামায়। জীেবর আলাদা কথা। েয-কাপেড় েচাখ বাঁধা েসi কাপেড়র 
িপেঠ আটটা isুrপ িদেয় বাঁধা। a পাশ।2 লjা, ঘৃণা, ভয়, জািত, কুল, শীল, েশাক, জুgpা (িনnা) -- oi 
a পাশ। gr না খুেল িদেল হয় না।” 

                                                 
2 ঘৃণা, লjা, ভয়ং, শ া (েশা?) জুgpা, েচতী প মী। 
  কুলং শীলং তথা জািতরে ৗ পাশাঃ pকীিতর্তাঃ।        কুলাণর্বতnt 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

েবলঘেরর ভkেক িশkা -- বয্াকুল হেয় আিজর্ কর -- িঠক ভেkর লkণ 
 
        েবলঘেরর ভk -- আপিন আমােদর কৃপা কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- সকেলর িভতরi িতিন রেয়েছন। তেব গয্াস েকাmািনেক আিজর্ কর। েতামার ঘেরর সে  
েযাগ হেয় যােব। 
 
        “তেব বয্াকুল হেয় আিজর্ (Prayer) করেত হয়। eমিন আেছ, িতন টান eকসে  হেল ঈ রদশর্ন হয়। 
‘সnােনর uপর মােয়র টান, সতী stীর sামীর uপর টান, আর িবষয়ীর িবষেয়র uপর টান।’ 
 
        “িঠক ভেkর লkণ আেছ। grর uপেদশ েন িsর হেয় থােক। েবhলার কােছ জাতসাপ িsর হেয় েন, 
িকnt েকuেট নয়। আর-eকিট লkণ -- িঠক ভেkর ধারণা শিk হয়। ধু কােচর uপর ছিবর দাগ পেড় না, িকnt 
কািল মাখােনা কােচর uপর ছিব uেঠ, েযমন ফেটাgাফ; ভিkrপ কািল। 
 
        “আর-eকিট লkণ। িঠক ভk িজেতিndয় হয়, কামজয়ী হয়। েগাপীেদর কাম হত না। 
 
        “তা েতামরা সংসাের আছ তাহেলi বা; eেত সাধেনর আরo সুিবধা, েযমন েকlা েথেক যুd করা। যখন 
শবসাধন কের, মােঝ মােঝ শবটা হাঁ কের ভয় েদখায়। তাi চাল, েছালাভাজা রাখেত হয়। তার মুেখ মােঝ মােঝ 
িদেত হয়। শবটা ঠা া হেল, তেব িনি n হেয় জপ করেত পারেব। তাi পিরবারেদর ঠা া রাখেত হয়। তােদর 
খাoয়া-দাoয়ার েযাগাড় কের িদেত হয়, তেব সাধন-ভজেনর সুিবধা হয়।  
 
        “যােদর েভাগ eকটু বাকী আেছ, তারা সংসাের েথেকi তাঁেক ডাকেব। িনতাi-eর বয্বsা িছল, মাgর 
মােছর েঝাল, েঘার যুবতীর েকাল, েবাল হির েবাল। 
 
        “িঠক িঠক তয্াগীর আলাদা কথা; েমৗমািছ ফুল বi আর িকছুেতi বসেব না। চাতেকর কােছ ‘সব জল ধুর’; 
েকান জল খােব না েকবল sাতী-নkেtর বৃি র জনয্ হাঁ কের আেছ। িঠক িঠক তয্াগী aনয্ েকান আনn েনেব না, 
েকবল ঈ েরর আনn। েমৗমািছ েকবল ফুেল বেস। িঠক িঠক তয্াগী সাধু েযন েমৗমািছ। গৃহীভk েযন ei সব 
মািছ -- সেnেশo বেস, আবার পচা ঘােয়o বেস। 
 
        “েতামরা eত ক  কের eখােন eেসছ, েতামরা ঈ রেক খঁুেজ েবড়াc। সব েলাক বাগান েদেখi সnt , 
বাগােনর কতর্ার aনুসnান কের d-eকজন। জগেতর েসৗnযর্i েদেখ, কতর্ােক েখাঁেজ না।” 
 

[হঠেযাগ, রাজেযাগ o েবলঘেরর ভk -- ষড়চk েভদ o সমািধ ] 
 
        (গায়কেক েদখাiয়া) -- iিন ষড়চেkর গান গাiেলন। েস-সব েযােগর কথা। হঠেযাগ আর রাজেযাগ। 
হঠেযাগী শরীেরর কতকgেলা কসরৎ কের; uেdশয্ -- িসdাi, দীঘর্ আয়ু হেব, a িসিd হেব; ei সব uেdশয্। 
রাজেযােগর uেdশয্ -- ভিk, েpম, jান, ৈবরাগয্। রাজেযাগi ভাল। 
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        “েবদােnর সpভূিম, আর েযাগশােstর ষড়চk aেনক েমেল। েবেদর pথম িতনভূিম, আর oেদর মূলাধার, 
sািধ ান, মিণপুর। ei িতন ভূিমেত gহয্, িল , নািভর মেনর বাস। মন যখন চতুথর্ভূিমেত uেঠ aথর্াৎ aনাহত 
পেd, জীবাtােক তখন িশখার নয্ায় দশর্ন হয়, আর েজয্ািতঃদশর্ন হয়। সাধক বেল, ‘e িক! e িক!’ 
 
        “প ভূিমেত মন uঠেল, েকবল ঈ েরর কথাi নেত icা হয়। eখােন িব dচk। ষ ভিূম আর আjাচk 
eক। েসখােন মন েগেল ঈ রদশর্ন হয়। িকnt েযমন ল েনর িভতর আেলা -- ছঁুেত পাের না, মােঝ কাচ বয্বধান 
আেছ বেল। 
 
        “জনক রাজা প ভূিম েথেক bhjােনর uপেদশ িদেতন। িতিন কখনo প মভূিম, কখনo ষ ভূিমেত 
থাকেতন। 
 
        “ষড়চk েভেদর পর সpমভূিম। মন েসখােন েগেল মেনর লয় হয়। জীবাtা পরমাtা eক হেয় যায় -- 
সমািধ হয়। েদহবুিd চেল যায়, বাহয্শূনয্ হয়; নানা jান চেল যায়; িবচার বn হেয় যায়। 
 
        “ৈtল  sামী বেলিছল, িবচাের aেনক েবাধ হেc; নানা েবাধ হেc। সমািধর পর েশেষ eকুশিদেন মৃতুয্ 
হয়। 
 
        “িকnt কুলকু িলনী জাগরণ না হেল ৈচতনয্ হয় না!” 
 

[ঈ রদশর্েনর লkণ ] 
 
        “েয ঈ রলাভ কেরেছ, তার লkণ আেছ। েস হেয় যায় -- বালকবৎ, unাদবৎ, জড়বৎ, িপশাচবৎ। আর 
তার িঠক েবাধ হয় ‘আিম যnt আর িতিন যntী; িতিনi কতর্া, আর সকেলi aকতর্া।’ িশখরা েযমন বেলিছল, পাতািট 
নড়েছ েসo ঈ েরর icা। রােমর icােতi সব হেc -- ei েবাধ। তাঁতী েযমন বেলিছল, রােমর icােতi 
কাপেড়র দাম eক টাকা ছয় আনা, রােমর icােতi ডাকািত হল; রােমর icােতi ডাকাত ধরা পড়ল। রােমর 
icােতi আমােক পুিলেশ িনেয় েগল, আবার রােমর icােতi আমােক েছেড় িদল।” 
 
        সnয্া আগত pায়। ঠাকুর eকবারo িব াম কেরন নাi। ভkসে  aিব াn হিরকথা হiেতেছ। eiবার 
মিণরামপুর o েবলঘেরর ভেkরা o aনয্ানয্ ভেkরা তাঁহােক ভূিম  হiয়া pণাম কিরয়া, ঠাকুরবািড়েত ঠাকুরেদর 
দশর্ন কিরয়া িনজ িনজ sােন pতয্াগমন কিরেতেছন। 
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dাদশ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের দশহরািদবেস গৃহsা মকথা-pসে  
 

[রাখাল, aধর, মাsার, রাখােলর বাপ, বােপর র pভৃিত ] 
 
        আজ দশহরা (2রা আষাঢ়), ৈজ  kা দশমী, kবার, 15i জুন, 1883। ভেkরা ীরামকৃ েক দশর্ন 
কিরেত দিkেণ র-কালীবািড়েত আিসয়ােছন। aধর, মাsার দশহরা uপলেk ছুিট পাiয়ােছন। 
 
        রাখােলর বাপ o তাঁহার র আিসয়ােছন। বাপ িdতীয় সংসার কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর নাম র 
aেনকিদন হiেত িনয়ােছন। িতিন সাধক েলাক, ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। ঠাকুর আহারােn েছাট 
খাটিটেত বিসয়া আেছন। রাখােলর বােপর রেক eক-eকবার েদিখেতেছন। ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
 
        র -- মহাশয়, গৃহsা েম িক ভগবান লাভ হয়? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকন হেব না? পাঁকাল মােছর মেতা থাক। েস পাঁেক থােক, িকnt গােয় পাঁক নাi। 
আর ঘুষকীর মেতা থাক। েস ঘের-কnার সব কাজ কের িকnt  মন uপপিতর uপর পেড় থােক। ঈ েরর uপর মন 
েফেল েরেখ সংসােরর কাজ সব কর। িকnt বড় কিঠন। আিম bhjানীেদর বেলিছলুম, েয-ঘের আচার েতঁতুল আর 
জেলর জালা েসi ঘেরi িবকােরর েরাগী! েকমন কের েরাগ সারেব? আচার েতঁতুল মেন করেল মুেখ জল সের। 
পুrেষর পেk stীেলাক আচার েতঁতুেলর মেতা। আর িবষয় তৃ া সবর্দাi েলেগ আেছ; oiিট জেলর জালা। e 
তৃ ার েশষ নাi। িবকােরর েরাগী বেল, eক জালা জল খাব! বড় কিঠন। সংসাের নানা েগাল। eিদেক যািব, 
েকাঁsা েফেল মারব; oিদেক যািব, ঝাঁটা েফেল মারব; eিদেক যািব জুেতা েফেল মারব। আর িনজর্ন না হেল 
ভগবানিচnা হয় না। েসানা গিলেয় গয়না গড়ব তা যিদ গলাবার সময় পাঁচবার ডােক, তাহেল েসানা গলােনা 
েকমন কের হয়? চাল কাঁড়ছ eকলা বেস কাঁড়েত হয়। eক-eকবার চাল হাত কের তুেল েদখেত হয়, েকমন সাফ 
হল। কাঁড়েত কাঁড়েত যিদ পাঁচবার ডাকেব, ভাল কাঁড়া েকমন কের হয়? 
 

[uপায় -- তীb ৈবরাগয্; পূবর্কথা -- গ াpসােদর সিহত েদখা ] 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, eখন uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- আেছ। যিদ তীb ৈবরাগয্ হয়, তাহেল হয়। যা িমথয্া বেল জানিছ, েরাখ কের তৎkণাৎ তয্াগ 
েক। যখন আমার ভারী বয্ােমা, গ াpসাদ েসেনর কােছ লেয় েগল। গ াpসাদ বলেল, sণর্পটপিট েখেত হেব, 
িকnt জল েখেত পােব না; েবদানার রস েখেত পার। সকেল মেন করেল, জল না েখেয় েকমন কের আিম থাকব। 
আিম েরাখ কlুম আর জল খাব না। ‘পরমহংস’! আিম েতা পািতহাঁস নi -- রাজহাঁস! dধ খাব। 
 
        “িকছুিদন িনজর্েন থাকেত হয়। বুড়ী ছঁুেয় েফলেল আর ভয় নাi। েসানা হেল তারপের েযখােনi থাক। 
িনজর্েন েথেক যিদ ভিkলাভ হয়, যিদ ভগবানলাভ হয়, তাহেল সংসােরo থাকা যায়। (রাখােলর বােপর pিত) 
তাi েতা েছাকরােদর থাকেত বিল। েকননা, eখােন িদন কতক থাকেল ভগবােন ভিk হেব। তখন েবশ সংসাের 
িগেয় থাকেত পারেব।” 
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[পাপ-পুণয্ -- সংসারবয্ািধর মেহৗষিধ সnয্াস ] 

 
        eকজন ভk -- ঈ র যিদ সবi করেছন, তেব ভালমn, পাপ-পুণয্ -- e-সব বেল েকন? পাপo তাহেল 
তাঁর icা? 
 
        রাখােলর বােপর র -- তাঁর icা আমরা িক কের বুঝব? 
 
        "Thou Great First Cause least understood" – Pope. 
 
        ীরামকৃ  -- পাপ-পুণয্ আেছ, িকnt িতিন িনেজ িনিলর্p। বায়ুেত সুগn dগর্n সবরকমi থােক, িকnt বায়ু 
িনেজ িনিলর্p। তাঁর সৃি i eiরকম; ভালমn, সদসৎ; েযমন গােছর মেধয্ েকানটা আমগাছ, েকানটা কাঁঠালগাছ, 
েকানটা আমরাগাছ। েদখ না d  েলােকরo pেয়াজন আেছ। েয-তালুেকর pজারা dদর্াn, েস-তালুেক eকটা d  
েলাকেক পাঠােত হয়, তেব তালুেকর শাসন হয়। 
 
        আবার গৃহsা েমর কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- িক জােনা, সংসার করেল মেনর বােজ খরচ হেয় পেড়। ei বােজ খরচ 
হoয়ার দrন মেনর যা kিত হয়, েস kিত আবার পূরণ হয়, যিদ েকu সnয্াস কের। বাপ pথম জn েদন, 
তারপের িdতীয় জn uপনয়েনর সময়। আর-eকবার জn হয় সnয্ােসর সময়।1 কািমনী o কা ন ei dিট িব । 
েমেয়মানুেষ আসিk ঈ েরর পথ েথেক িবমুখ কের েদয়। িকেস পতন হয়, পুrষ জানেত পাের না। যখন েকlায় 
যািc, eকটুo বুঝেত পাির নাi েয, গড়ােন রাsা িদেয় যািc। েকlার িভতর গািড় েপৗঁছুেল েদখেত েপলুম, কত 
িনেচ eেসিছ। আহা, পুrষেদর বুঝেত েদয় না! কােpন বেল, আমার stী jানী! ভূেত যােক পায়, েস জােন না েয, 
ভূেত েপেয়েছ! েস বেল, েবশ আিছ! (সকেল িনsb) 
 
        “সংসাের ধু েয কােমর ভয়, তা নয়। আবার েkাধ আেছ। কামনার পেথ কাঁটা পড়েলi েkাধ।” 
 
        “মাsার -- আমার পােতর কােছ েবড়াল নুেলা বািড়েয় মাছ িনেত আেস, আিম িকছু বলেত পাির না। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন! eকবার মারেলi বা, তােত েদাষ িক? সংসারী েফাঁস করেব! িবষ ঢালা uিচত নয়। 
কােজ কাr aিন  েযন না কের। িকnt শtrরা eেস aিন  করেব। তয্ািগর েফাঁেসর দরকার নাi। 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, সংসাের তাঁেক পাoয়া বড়i কিঠন েদখিছ। কটা েলাক eরকম হেত পাের? িক! 
েদখেত েতা পাi না। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন হেব না? o-েদেশ েনিছ, eকজন েডপুিট, খুব েলাক -- pতাপ িসং; দান-ধয্ান, ঈ ের 
ভিk, aেনক gণ আেছ। আমােক লেত পািঠেয়িছল। eiরকম েলাক আেছ বiিক। 
 
                                                 
1 Except ye be born again ye cannot enter into the kingdom of Heaven: Christ. 
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সাধনার pেয়াজন -- grবােকয্ িব াস -- বয্ােসর িব াস 
 
        ীরামকৃ  -- সাধন বড় দরকার। তেব হেব না েকন? িঠক িব াস যিদ হয়, তাহেল আর েবিশ খাটেত হয় 
না। grবােকয্ িব াস! 
 
        “বয্াসেদব যমুনা পার হেবন, েগাপীরা eেস uপিsত। েগাপীরাo পার হেব িকnt েখয়া িমলেছ না। েগাপীরা 
বলেল, ঠাকুর! eখন িক হেব? বয্াসেদব বলেলন, আcা েতােদর পার কের িদিc, িকnt আমার বড় িখেদ েপেয়েছ, 
িকছু আেছ? েগাপীেদর কােছ dধ, kীর, নবনী aেনক িছল, সমs ভkণ করেলন। েগাপীরা বলেল, ঠাকুর পােরর 
িক হল। বয্াসেদব তখন তীের িগেয় দাঁড়ােলন; বলেলন, েহ যমুেন, যিদ আজ িকছু েখেয় না থািক, েতামার জল 
dভাগ হেয় যােব, আর আমরা সব েসi পথ িদেয় পার হেয় যাব। বলেত বলেত জল dধাের সের েগল। েগাপীরা 
aবাk ; ভাবেত লাগল -- uিন eiমাt eত েখেলন, আবার বলেছন, ‘যিদ আিম িকছু েখেয় থািক?’ 
 
        “ei দৃঢ় িব াস। আিম না, hদয় মেধয্ নারায়ণ -- িতিন েখেয়েছন। 
 
        “শ রাচাযর্ eিদেক bhjানী; আবার pথম pথম েভদবুিdo িছল। েতমন িব াস িছল না। চ াল মাংেসর 
ভার লেয় আসেছ, uিন গ াsান কের uেঠেছন। চ ােলর গােয় গা েলেগ েগেছ। বেল uঠেলন, ‘ei তুi আমায় 
ছঁুিল!’ চ াল বলেল, ‘ঠাকুর, তুিমo আমায় েছাঁo নাi, আিমo েতামায় ছঁুi নাi।’ িযিন d আtা, িতিন শরীর 
নন, প ভূত নন, চতুিবর্ংশিত তtt নন। তখন শ েরর jান হেয় েগল। 
 
        “জড়ভরত রাজা রhগেণর পালিক বিহেত বিহেত যখন আtjােনর কথা বলেত লাগল, রাজা পালিক েথেক 
িনেচ eেস বলেল, তুিম েক েগা! জড়ভরত বলেলন, আিম েনিত, েনিত, d আtা। eেকবাের িঠক িব াস, আিম 
d আtা।” 

 
[ঠাকুর ীরামকৃ  o েযাগতtt -- jানেযাগ o ভিkেযাগ ] 

 
        “ ‘আিমi েসi’ ‘আিম d আtা’ -- eিট jানীেদর মত। ভেkরা বেল, e-সব ভগবােনর ঐ যর্। ঐ যর্ না 
থাকেল ধনীেক েক জানেত পারত? তেব সাধেকর ভিk েদেখ িতিন যখন বলেবন, ‘আিমo যা, তুio তা’ তখন 
eক কথা। রাজা বেস আেছন, খানসামা যিদ রাজার আসেন িগেয় বেস, আর বেল, ‘রাজা তুিমo যা, আিমo তা’ 
েলােক পাগল বলেব। তেব খানসামার েসবােত সnt  হেয় রাজা eকিদন বেলন, ‘oের, তুi আমার কােছ েবাস, 
oেত েদাষ নাi; তুio যা, আিমo তা!’ তখন যিদ েস িগেয় বেস, তােত েদাষ হয় না। সামানয্ জীেবরা যিদ বেল, 
‘আিম েসi’ েসটা ভাল না। জেলরi তর ; তরে র িক জল হয়? 
 
        “কথাটা ei -- মন িsর না হেল েযাগ হয় না, েয পেথi যাo। মন েযাগীর বশ! েযাগী মেনর বশ নয়। 
 
        “মন িsর হেল বায়ু িsর হয় -- কুmক হয়। ei কুmক ভিkেযােগেতo হয়; ভিkেত বায়ু িsর হেয় যায়। 
‘িনতাi আমার মাতা হািত’, ‘িনতাi আমার মাতা হািত!’ ei বলেত বলেত যখন ভাব হেয় যায়, সব কথাgেলা 
বলেত পাের না, েকবল ‘হািত’! ‘হািত’! তারপর ধু ‘হা’। ভােব বায়ু িsর হয় -- কুmক হয়। 
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        “eকজন ঝাঁট িদেc, eকজন েলাক eেস বলেল, ‘oেগা, aমুক েনi, মারা েগেছ!’ েয ঝাঁট িদেc তার যিদ 
আপনার েলাক না হয়, েস ঝাঁট িদেত থােক, আর মােঝ মােঝ বেল, ‘আহা, তাi েতা গা, েলাকটা মারা েগল! েবশ 
িছল!’ eিদেক ঝাঁটাo চলেছ। আর যিদ আপনার েলাক হয়, তাহেল ঝাঁটা হাত েথেক পেড় যায়, আর ‘eয্াঁ’! বেল 
বেস পেড়। তখন বায়ু িsর হেয় েগেছ; েকান কাজ বা িচnা করেত পাের না। েমেয়েদর িভতর েদখ নাi! যিদ েকu 
aবাk  হেয় eকটা িজিনস েদেখ বা eকটা কথা েন, তখন aনয্ েমেয়রা বেল, েতার ভাব েলেগেছ নািক েলা! 
eখােনo বায়ু িsর হেয়েছ, তাi aবাk , হাঁ কের থােক।” 
 

[jানীর লkণ -- সাধনিসd o িনতয্িসd ] 
 
        “েসাঽহংেসাঽহm  কেli হয় না। jানীর লkণ আেছ। নেরেndর েচাখ সুমুখেঠলা। eঁরo কপাল o েচােখর 
লkণ ভাল। 
 
        “আর, সbােয়র eক aবsা নয়। জীব চার pকার বেলেছ, -- বdজীব, মুমুkুজীব, মুkজীব, িনতয্জীব। 
সকলেকi েয সাধন করেত হয়, তাo নয়। িনতয্িসd আর সাধনিসd। েকu aেনক সাধন কের ঈ রেক পায়, েকu 
জn aবিধ িসd, েযমন phাদ। েহামাপািখ আকােশ থােক। িডম পাড়েল িডম পড়েত থােক। পড়েত পড়েতi িডম 
ফুেট। ছানাটা েবিরেয় আবার পড়েত থােক। eখনo eত u ঁচু েয, পড়েত পড়েত পাখা oেঠ। যখন পৃিথবীর কােছ 
eেস পেড়, পািখটা েদখেত পায়, তখন বুঝেত পাের েয, মািটেত লাগেল চুরমার হেয় যােব। তখন eেকবাের মার 
িদেক েচাঁচা েদৗড় িদেয় uেড় যায়। েকাথায় মা! েকাথায় মা! 
 
        “phাদািদ িনতয্িসেdর সাধন-ভজন পের। সাধেনর আেগ ঈ রলাভ। েযমন লাu কুমেড়ার আেগ ফল, 
তারপের ফুল। (রাখােলর বােপর িদেক চািহয়া) নীচ বংেশo যিদ িনতয্িসd জnায়, েস তাi হয়, আর িকছু হয় না। 
েছালা িব াকুেড় পড়েল েছালাগাছi হয়!” 
 

[শিkিবেশষ o িবদয্াসাগর -- ধু পাি তয্ ] 
 
        “িতিন কাrেক েবিশ শিk, কাrেক কম শিk িদেয়েছন। েকানখােন eকটা pদীপ jলেছ, েকানখােন 
eকটা মশাল jলেছ। িবদয্াসাগেরর eক কথায় তােক িচেনিছ, কতdর বুিdর েদৗড়! যখন বললুম শিkিবেশষ, 
তখন িবদয্াসাগর বলেল, মহাশয়, তেব িক িতিন কাrেক েবিশ, কাrেক কম শিk িদেয়েছন? আিম aমিন 
বললুম, তা িদেয়েছন বiিক। শিk কম েবিশ না হেল েতামার নাম eত কম হেব েকন? েতামার িবদয্া, েতামার 
দয়া -- ei সব েন েতা আমরা eেসিছ। েতামার েতা dেটা িশং েবেরায় নাi! িবদয্াসাগেরর eত িবদয্া, eত 
নাম, িকnt eত কাঁচা কথা বেল েফলেল, ‘িতিন িক কাrেক কম শিk িদেয়েছন?’ িক জান, জােল pথম pথম বড় 
বড় মাছ পেড় -- ri, কাতলা। তারপর েজেলরা পাঁকটা পা িদেয় েঘঁেট েদয়, তখন চুেনাপুঁিট, পাঁকাল ei সব মাছ 
েবেরায় -- eকটু েদখেত েদখেত ধরা পেড়। ঈ রেক না জানেল kমশঃ িভতেরর চুেনাপুঁিট েবিরেয় পেড়। ধু 
পি ত হেল িক হেব?”    
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ীরামকৃ  দিkেণ ের ভkসে  
 

[তািntকভk o সংসার -- িনিলর্েpরo ভয় ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের আহারােn িকি ৎ িব াম কিরয়ােছন। aধর o মাsার 
আিসয়া pণাম কিরেলন। eকিট তািntক ভko আিসয়ােছন। রাখাল, হাজরা, রামলাল pভৃিত ঠাকুেরর কােছ 
আজকাল থােকন। আজ রিববার, 17i জুন, 1883 ী াb। (4ঠা আষাঢ়) ৈজ  kা dাদশী। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- সংসাের হেব না েকন? তেব বড় কিঠন। জনকািদ jানলাভ কের সংসাের 
eেসিছেলন। তবুo ভয়! িন াম সংসারীরo ভয়। ৈভরবী বলেল, জনক! েতামার েদখিছ eখনo jান হয় নাi; 
েতামার stী-পুrষ েবাধ রেয়েছ। কাজেলর ঘের যতi েসয়ানা হo না েকন, eকটু না eকটু কােলা দাগ গােয় 
লাগেব। 
 
        “েদেখিছ, সংসারীভk যখন পূজা করেছ গরদ পের তখন েবশ ভাবিট। eমন িক জলেযাগ পযর্n eক ভাব। 
তারপর িনজ মূিতর্; আবার রজঃ তমঃ। 
 
        “সttgেণ ভিk হয়। িকnt ভিkর সtt, ভিkর রজঃ, ভিkর তমঃ আেছ। ভিkর সtt, িব d সtt -- e-হেল 
ঈ র ছাড়া আর িকছুেতi মন থােক না; েকবল েদহটা যােত রkা হয় oiটুকু শরীেরর uপর মন থােক।” 
 

[পরমহংস িtgণাতীত o কমর্ফেলর aতীত -- পাপ-পুেণয্র aতীত -- েকশব েসন o দল ] 
 
        “পরমহংস িতনgেণর aতীত।1 তার িভতর িতনgণ আেছ আবার নাi। িঠক বালক, েকান gেণর বশ নয়। 
তাi েছাট েছাট েছেলেদর পরমহংসরা কােছ আসেত েদয়, তােদর sভাব আেরাপ করেব বেল। 
 
        “পরমহংস স য় করেত পাের না। eটা সংসারীেদর পেk নয়, তােদর পিরবারেদর জনয্ স য় করেত 
হয়।” 
 
        তািntকভk -- পরমহংেসর িক পাপ-পুণয্ েবাধ থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসন oi কথা িজjাসা কেরিছল। আিম বললাম, আরo বলেল েতামার দল টল 
থাকেব না। েকশব বলেল, তেব থাক মহাশয়। 
 
        “পাপ-পুণয্ িক জােনা? পরমহংস aবsায় েদেখ, িতিনi সুমিত েদন, িতিনi কুমিত েদন। িতেতা িমেঠ ফল 
িক েনi? েকান গােছ িম  ফল, েকান গােছ িতেতা বা টক ফল। িতিন িম  আমগাছo কেরেছন, আবার টক 
                                                 
1 মা  েযাঽবয্িভচােরণ ভিkেযােগন েসবেত। 
  স gণাn  সমতীৈতয্তাn  bhভূয়ায় কlেত।।                                                                  [গীতা 14।26] 
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আমড়াগাছo কেরেছন।” 
 
        তািntকভk -- আjা হাঁ, পাহােড়র uপর েদখা যায় েগালােপর েkত। যতদূর চkু যায় েকবল েগালােপর 
েkত। 
 
        ীরামকৃ  -- পরমহংস েদেখ, e-সব তাঁর মায়ার ঐ যর্। সৎ-aসৎ, ভাল-মn, পাপ-পুণয্। সব বড় দূেরর 
কথা। েস aবsায় দল টল থােক না। 
 

[তািntকভk o কমর্ফল, পাপ-পুণয্ -- Sin and Responsibility] 
  
        তািntকভk -- তেব কমর্ফল আেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- তাo আেছ। ভাল কমর্ করেল সুফল, মn কমর্ করেল কুফল; ল া েখেল ঝাল লাগেব না? 
e-সব তাঁর লীলা-েখলা। 
 
        তািntকভk -- আমােদর uপায় িক? কেমর্র ফল েতা আেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- থাকেলi বা। তাঁর ভেkর আলাদা কথা। 
 
        ei বিলয়া গান গাiেতেছন: 
 
 মন ের কৃিষ কাজ জােনা না। 
 eমন মানব-জিমন রiল পিতত, আবাদ করেল ফলত েসানা। 
 কালীনােম দাoের েবড়া, ফলেল তছrপ হেব না। 
 েস েয মুkেকশীর শk েবড়া, তার কােছেত যম েঘঁেস না ৷৷ 
 grদt বীজ েরাপণ কের, ভিkবাির েসঁেচ েদনা ৷ 
 eকা যিদ না পািরস মন, রামpসাদেক সে  েননা ৷৷ 
 
        আবার গান গাiেতেছন: 
 
 শমন আসবার পথ ঘুেচেছ, আমার মেনর সn ঘুেচ েগেছ। 
 oের আমার ঘেরর নবdাের চাির িশব েচৗিক রেয়েছ ৷৷ 
 eক খঁুিটেত ঘর রেয়েছ, িতন রj ুেত বাঁধা আেছ। 
 সহsদল কমেল ীনাথ aভয় িদেয় বেস আেছ ৷৷ 
 
        “কাশীেত bাhণi মrক আর েবশয্াi মrক িশব হেব। 
 
        “যখন হিরনােম, কালীনােম, রামনােম, চেk জল আেস তখনi সnয্া-কবচািদর িকছুi pেয়াজন নাi। 
কমর্তয্াগ হেয় যায়। কেমর্র ফল তার কােছ যায় না।” 
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        ঠাকুর আবার গান গাiেতেছন: 
 
 ভািবেল ভােবর uদয় হয়। 
 েযমন ভাব, েতমিন লাভ, মূল েস pতয্য়। 
 কালীপদ সুধাhেদ িচt যিদ রয় (যিদ িচt ডুেব রয়)। 
 তেব পূজা-েহাম যাগযj িকছু নয়। 
 
        ঠাকুর আবার গান গািহেতেছন: 
 
  িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায় ৷ 
 সnয্া তার সnয্ােন িফের, কভু সিn নািহ পায় ৷৷ 
 গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায় ৷ 
 কালী কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায় ৷৷ 
 
        “তাঁেত মg হেল আর aসdুিd, পাপবুিd থােক না।” 
 
        তািntকভk -- আপিন যা বেলেছন “িবদয্ার আিম” থােক। 
 
        ীরামকৃ  -- িবদয্ার আিম, ভেkর আিম। দাস আিম, ভাল আিম থােক। বjাত আিম চেল যায়। (হাসয্) 
 
        তািntকভk -- আjা, আমােদর aেনক সংশয় চেল েগল। 
 
        ীরামকৃ  -- আtার সাkাৎকার হেল সব সেnহ ভ ন হয়। 
 

[তািntকভk o ভিkর তমঃ -- হাবােতর সংশয় -- a িসিd ] 
 
        “ভিkর তমঃ আন। বল, িক! রাম বেলিছ, কালী বেলিছ, আমার আবার বnন; আমার আবার কমর্ফল।” 
 
        ঠাকুর আবার গান গািহেতেছন: 
 
     আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির 
 আেখের e-দীেন না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শংকরী। 
 নািশ েগা bাhণ, হতয্া কির rণ, সুরাপান আিদ িবনাশী নারী; 
     e-সব পাতক না ভািব িতেলক (o মা) bhপদ িনেত পাির। 
 
        ীরামকৃ  আবার বিলেতেছন -- িব াস! িব াস! িব াস! gr বেল িদেয়েছন, রামi সব হেয় রেয়েছন; 
‘oিহ রাম ঘট্  ঘট্ েম েলটা!’ কুকুর rিট েখেয় যােc। ভk বলেছ, ‘রাম! দাঁড়াo, দাঁড়াo rিটেত িঘ েমেখ িদi’ 
eমিন grবােকয্ িব াস। 
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        “হাবােতgেলার িব াস হয় না! সবর্দাi সংশয়! আtার সাkাৎকার না হেল সব সংশয় যায় না।2 
 
        “ dাভিk -- েকান কামনা থাকেব না, েসi ভিk dারা তাঁেক শী  পাoয়া যায়। 
 
        “aিণমািদ িসিd -- e-সব কামনা। কৃ  aজুর্নেক বেলিছেলন, ভাi, aিণমািদ িসdাi, eকিটo থাকেল 
ঈ রলাভ হয় না; eকটু শিk বাড়েত পাের।” 
 
        “তািntকভk -- আেj, তািntক িkয়া আজকাল েকন ফেল না? 
 
        ীরামকৃ  -- সবর্া ীণ হয় না, আর ভিkপূবর্ক হয় না -- তাi ফেল না। 
 
        eiবার ঠাকুর কথা সা  কিরেতেছন। বিলেতেছন, ভিki সার; িঠক ভেkর েকান ভয় ভাবনা নাi। মা সব 
জােন। িবড়াল iঁdরেক ধের eকরকম কের, িকnt িনেজর ছানােক আর-eকরকম কের ধের। 

                                                 
1 িছদয্েn সবর্সংশয়া ... তিsn  দৃে  পরাবের।                                                               [মু েকাপিনষd , 2।2।8] 
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ঠাকুর ীরামকৃ  েপেনটীর মেহাৎসবেkেt রাখাল, রাম, মাsার,  
ভবনাথ pভৃিত ভkসে  

 
pথম পিরেcদ 

 
ঠাকুর সংকীতর্নানেn -- ঠাকুর িক ীেগৗরা ? 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  েপেনটীর মেহাৎসবেkেt বhেলাকসমাকীণর্ রাজপেথ সংকীতর্েনর দেলর মেধয্ নৃতয্ 
কিরেতেছন। েবলা eকটা হiয়ােছ। আজ েসামবার, ৈজয্  kা tেয়াদশী িতথী, 18i জুন, 1883। 
 
        সংকীতর্নমেধয্ ঠাকুরেক দশর্ন কিরবার জনয্ চতুিদর্েক েলাক কাতার িদয়া দাঁড়াiেতেছ। ঠাকুর েpেম 
মােতায়ারা হiয়া নািচেতেছন, েকহ েকহ ভািবেতেছ, ীেগৗরা  িক আবার pকট হiেলন! চতুিদর্েক হির িন 
সমুdকেlােলর নয্ায় বািড়েতেছ। চতুিদর্েক হiেত পু বৃি  o হিরর লুট পিড়েতেছ। 
 
        নবdীপ েগাsামী pভু সংকীতর্ন কিরেত কিরেত রাঘবমিnরািভমুেখ যাiেতিছেলন। eমন সমেয় ঠাকুর 
েকাথা হiেত তীর েবেগ আিসয়া সংকীতর্ন দেলর মেধয্ নৃতয্ কিরেতেছন। 
 
        eিট রাঘব পি েতর িচঁড়ার মেহাৎসব। kাপেkর tেয়াদশী িতথীেত pিতবেষর্ হiয়া থােক। দাস রঘুনাথ 
pথেম ei মেহাৎসব কেরন। রাঘব পি ত তাহার পের বেষর্ বেষর্ কিরয়ািছেলন। দাস রঘুনাথেক িনতয্ানn 
বিলয়ািছেলন, ‘oের েচারা, তুi বািড় েথেক েকবল পািলেয় পািলেয় আিসস, আর চুির কের েpম আsাদন কিরস -
- আমরা েকu জানেত পাির না! আজ েতােক দ  িদব, তুi িচঁড়ার মেহাৎসব কের ভkেদর েসবা কর।’ 
 
        ঠাকুর pিত বৎসরi pায় আেসন, আজo eখােন রাম pভৃিত ভkসে  আিসবার কথা িছল। রাম সকােল 
কিলকাতা হiেত মাsােরর সিহত দিkেণ ের আিসয়ািছেলন। েসiখােন আিসয়া ঠাকুরেক দশর্ন o pণামাnর 
utেরর বারাnায় আিসয়া pসাদ পাiেলন। রাম কিলকাতা হiেত েয গািড়েত আিসয়ািছেলন, েসi গািড় কিরয়া 
ঠাকুরেক েপেনটীেত আনা হiল। েসi গািড়েত রাখাল, মাsার, রাম, ভবনাথ, আেরা d-eকিট ভk -- তাহার 
মেধয্ eকজন ছােদ বিসয়ািছেলন। 
 
        গািড় ময্াগািজন েরাড িদয়া চানেকর বড় রাsায় ( া  েরাড) িগয়া পিড়ল। যাiেত যাiেত ঠাকুর েছাকরা 
ভkেদর সে  aেনক ফি নাি  কিরেত লািগেলন। 
 

[েপেনটীর মেহাৎসেব ীরামকৃে র মহাভাব ] 
 
        েপেনটীর মেহাৎসবেkেt গািড় েপৗঁিছবামাt রাম pভৃিত ভেkরা েদিখয়া aবাk  হiেলন -- ঠাকুর গািড়েত 
ei আনn কিরেতিছেলন, হঠাৎ eকাকী নািময়া তীেরর নয্ায় ছুিটেতেছন! তাঁহারা aেনক খঁুিজেত খঁুিজেত 
েদিখেলন েয, নবdীপ েগাsামীর সংকীতর্েনর দেলর মেধয্ ঠাকুর নৃতয্ কিরেতেছন o মােঝ মােঝ সমািধs 
হiেতেছন। পােছ পিড়য়া যান ীযুk নবdীপ েগাsামী সমািধs েদিখয়া তাঁহােক aিত যেt ধারণ কিরেতেছন। আর 
চতুিদর্েক ভেkরা হির িন কিরয়া তাঁহার চরেণ পু  o বাতাসা িনেkপ কিরেতেছন o eকবার দশর্ন কিরবার জনয্ 
েঠলােঠিল কিরেতেছন! 
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        ঠাকুর aধর্বাহয্দশায় নৃতয্ কিরেতেছন। বাহয্দশায় নাম ধিরেলন: 
 
        গান - যােদর হির বলেত নয়ন ঝের, oi তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 যারা আপিন েনেচ জগৎ নাচায়, তারা তারা dভাi eেসেছ ের! 
 (যারা আপিন েকেঁদ জগৎ কাঁদায়) (যারা মার েখেয় েpম যােচ) 
 
        ঠাকুেরর সে  সকেল unt হiয়া নািচেতেছন, আর েবাধ কিরেতেছন, েগৗর-িনতাi আমােদর সাkােত 
নািচেতেছন। 
 
        ঠাকুর আবার নাম ধিরেলন: 
 
        গান - নেদ টলমল টলমল কের -- েগৗরেpেমর িহেlােল ের। 
 
        সংকীতর্নর  রাঘবমিnেরর aিভমুেখ agসর হiেতেছ। েসখােন পিরkমণ o নৃতয্ কিরয়া, গ াকেুলর 
বাবুেদর pিতি ত ী ীরাধাকৃে র বািড়র িদেক ei তর ািয়ত জনস  agসর হiেতেছ। 
 
        ী ীরাধাকৃে র বািড়েত সংকীতর্ন দেলর িকয়দংশ pেবশ কিরেতেছ -- aিধকাংশ েলাকi pেবশ কিরেত 
পািরেতেছ না। েকবল dারেদেশ েঠলােঠিল কিরয়া u ঁিক মািরেতেছ। 
 

[ ী ীরাধাকৃে র আিঙনা মেধয্ নৃতয্ ] 
 
        ঠাকুর ী ীরাধাকৃে র আিঙনায় আবার নৃতয্ কিরেতেছন। কীতর্নানেn গরগর মােতায়ারা। মােঝ মােঝ 
সমািধs হiেতেছন। আর চতুিদর্ক হiেত পু  o বাতাসা চরণতেল পিড়েতেছ। হিরনােমর েরাল আিঙনার িভতর 
মুhমুর্hঃ হiেতেছ। েসi িন রাজপেথ েপৗঁিছয়া সহs কে  pিত িন হiেত লািগল। ভাগীরথীবেk েয-সকল 
েনৗকা যাতায়াত কিরেতিছল তাহােদর আেরািহগণ aবাk  হiয়া ei সমুdকেlােলর নয্ায় হির িন িনেত লািগল 
o িনেজরাo ‘হিরেবাল’ ‘হিরেবাল’ বিলেত লািগল। 
 
        েপেনটীর মেহাৎসেব সমেবত সহs সহs নরনারী ভািবেতেছ, ei মহাপুrেষর িভতর িন i ীেগৗরাে র 
আিবভর্াব হiয়ােছ। di-eকজন ভািবেতেছ iিনi বা সাkাৎ েসi ীেগৗরা । 
 
        kুd আিঙনায় বhেলাক eকিtত হiয়ােছ। ভেkরা aিত সnপর্েণ ঠাকুর ীরামকৃ েক বািহের আিনেলন। 
 

[ ীমিণ েসেনর ৈবঠকখানায় ীরামকৃ  ] 
 
        ঠাকুর ভkসে  ীযুk মিণ েসেনর ৈবঠকখানায় আিসয়া uপেবশন কিরেলন। ei েসন পিরবারেদরi 
েপেনটীেত ী ীরাধাকৃে র েসবা। তাঁহারাi eখন বেষর্ বেষর্ মেহাৎসেবর আেয়াজন কিরয়া থােকন o ঠাকুরেক 
িনমntণ কেরন। 
 
        ঠাকুর eকটু িব াম কিরেল পর মিণ েসন o তাঁহােদর grেদব নবdীপ েগাsামী ঠাকুরেক কkাnের লiয়া 
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িগয়া pসাদ আিনয়া েসবা করাiেলন। িকয়ৎkণ পের রাম, রাখাল, মাsার, ভবনাথ pভৃিত ভkেদরo আর-
eকঘের বসান হiল। ঠাকুর ভkবৎসল -- িনেজ দাঁড়াiয়া আনn কিরেত কিরেত তাঁহািদগেক খাoয়াiেতেছন।  
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীযুk নবdীপ েগাsামীর pিত uপেদশ 
 

[ ীেগৗরাে র মহাভাব, েpম o িতন দশা ] 
 
        aপরাh। রাখাল, রাম pভৃিত ভkসে  ঠাকুর মিণ েসেনর ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। নবdীপ েগাsামী 
pসাদ পাoয়ার পর ঠা া হiয়া ৈবঠকখানায় আিসয়া ঠাকুেরর কােছ বিসয়ােছন। 
 
        ীযুk মিণ েসন ঠাকুেরর গািড়ভাড়া িদেত চািহেলন। ঠাকুর তখন ৈবঠকখানায় eকিট েকৗেচ বিসয়া আেছন 
আর বিলেতেছন, “গািড়ভাড়া oরা (রাম pভৃিতরা) েনেব েকন? oরা েরাজগার কের।” 
 
        eiবার ঠাকুর নবdীপ েগাsামীর সিহত ঈ রীয় কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নবdীেপর pিত) -- ভিk পাকেল ভাব -- তারপর মহাভাব -- তারপর েpম --তারপর বstলাভ 
(ঈ রলাভ)। 
 
        “েগৗরাে র -- মহাভাব, েpম। 
 
        “ei েpম হেল জগৎ েতা ভুল হেয় যােবi। আবার িনেজর েদহ েয eত িpয় তাo ভুল হেয় যায়! 
েগৗরাে র ei েpম হেয়িছল। সমুd েদেখ যমুনা েভেব ঝাঁপ িদেয় পড়ল। 
 
        “জীেবর মহাভাব বা েpম হয় না -- তােদর ভাব পযর্n। আর েগৗরাে র িতনিট aবsা হত। েকমন?” 
 
        নবdীপ -- আjা হাঁ। anদর্শা, aধর্বাহয্দশা আর বাহয্দশা। 
 
        ীরামকৃ  -- anদর্শায় িতিন সমািধs থাকেতন। aধর্বাহয্দশায় েকবল নৃতয্ করেত পারেতন। বাহয্দশায় 
নামসংকীতর্ন করেতন। 
 
        নবdীপ তাঁহার েছেলিটেক আিনয়া ঠাকুেরর সে  আলাপ কিরয়া িদেলন। েছেলিট যুবা পুrষ -- শাst aধয্য়ন 
কেরন। িতিন ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। 
 
        নবdীপ -- ঘের শাst পেড়। e-েদেশ েবদ eকরকম পাoয়াi েযত না। েমাkমূলর ছাপােলন, তাi তবু 
েলােক পড়েছ। 
 

[পাি তয্ o শাst -- শােstর সার েজেন িনেত হয় ] 
 
        ীরামকৃ  -- েবিশ শাst পড়ােত আরo হািন হয়। 
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        “শােstর সার েজেন িনেত হয়। তারপর আর gেnর িক দরকার! 
 
        “সারটুকু েজেন ডুব মারেত হয় -- ঈ রলােভর জনয্। 
 
        “আমায় মা জািনেয় িদেয়েছন, েবদােnর সার -- bh সতয্, জগৎ িমথয্া। গীতার সার -- দশবার গীতা 
বলেল যা হয়, aথর্াৎ ‘তয্াগী, তয্াগী’।” 
 
        নবdীপ -- ‘তয্াগী’ িঠক হয় না, ‘তাগী’ হয়। তাহেলo েসi মােন। তg  ধাতু ঘঞ্  = তাগ; তার utর in  
pতয্য় -- তাগী। ‘তয্াগী’ মােনo যা ‘তাগী’ মােনo তাi। 
 
        ীরামকৃ  -- গীতার সার মােন -- েহ জীব, সব তয্াগ কের ভগবানেক পাবার জনয্ সাধন কর। 
 
        নবdীপ -- তয্াগ করবার মন কi হেc? 
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা েগাsামী, েতামােদর ঠাকুর েসবা আেছ, -- েতামােদর সংসার তয্াগ করেল চলেব 
না। তাহেল ঠাকুর েসবা েক করেব? েতামরা মেন তয্াগ করেব। 
 
        “িতিনi েলাকিশkার জনয্ েতামােদর সংসাের েরেখেছন -- তুিম হাজার মেন কর, তয্াগ করেত পারেব না -
- িতিন eমন pকৃিত েতামায় িদেয়েছন েয, েতামায় সংসাের কাজi করেত হেব। 
 
        “কৃ  aজুর্নেক বলেছন -- তুিম যুd করেব না, িক বলছ? -- তুিম icা করেলi যুd েথেক িনবৃt হেত 
পারেব না, েতামার pকৃিতেত েতামায় যুd করােব।”  
 

[সমািধs ীরামকৃ  -- েগাsামীর েযাগ o েভাগ ] 
 
        “কৃ  aজুর্েনর সিহত কথা কিহেতেছন -- ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর আবার সমািধs হiেতেছন। 
েদিখেত েদিখেত সমs িsর -- চkু পলকশূনয্। িনঃ াস বিহেতেছ িক না বিহেতেছ বুঝা ঝায় না। নবdীপ েগাsামী, 
তাঁহার পুt o ভkগণ aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। 
 
        িকি ৎ pকৃিতs হiয়া ঠাকুর নবdীপেক বিলেতেছন: 
 
        “েযাগ েভাগ। েতামরা েগাsামীবংশ েতামােদর di-i আেছ। 
 
        “eখন েকবল তাঁেক pাথর্না কর, আnিরক pাথর্না -- ‘েহ ঈ র, েতামার ei ভুবনেমািহনী মায়ার ঐ যর্ -- 
আিম চাi না -- আিম েতামায় চাi।’ 
 
        “িতিন েতা সবর্ভূেতi আেছন -- তেব ভk কােক বেল? েয তাঁেত থােক -- যার মন-pাণ-anরাtা সব, 
তাঁেত গত হেয়েছ।” 
 
        “ঠাকুর eiবার সহজাবsা pাp হiয়ােছন। নবdীপেক বিলেতেছন: 
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        “আমার ei েয aবsাটা হয় (সমািধ aবsা) েকu েকu বেল েরাগ। আিম বিল যাঁর ৈচতেনয্ জগৎ ৈচতনয্ 
হেয় রেয়েছ, -- তাঁর িচnা কের েকu িক aৈচতনয্ হয়?” 
 
        ীযুk মিণ েসন aভয্াগত bাhণ o ৈব বেদর িবদায় কিরেতেছন -- কাহােক eক টাকা, কাহােক di টাকা 
-- েয েযমন বয্িk। 
 
        ঠাকুরেক পাঁচ টাকা িদেত আিসেলন। ীরামকৃ  বিলেলন: 
 
        “আমার টাকা িনেত নাi।” 
 
        মিণ েসন তথািপ ছােড়ন না। 
 
        ঠাকুর তখন বিলেলন, যিদ দাo েতামার grর িদবয্। মিণ েসন আবার িদেত আিসেলন। তখন ঠাকুর েযন 
aৈধযর্ হiয়া মাsারেক বিলেতেছন, “েকমন েগা েনব?” মাsার েঘারতর আপিt কিরয়া বিলেলন, “আjা না -- 
েকান মেতi েনেবন না।” 
 
        ীযুk মিণ েসেনর েলােকরা তখন আম সেnশ িকিনবার নাম কিরয়া রাখােলর হেs টাকা িদেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আিম grর িদবয্ িদেয়িছ। -- আিম eখন খালাস। রাখাল িনেয়েছ েস eখন 
বুঝুগেগ। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  গািড়েত আেরাহণ কিরেলন -- দিkেণ র মিnের িফিরয়া যাiেবন। 
 

[িনরাকার ধয্ান o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        পেথ মিতশীেলর ঠাকুরবািড়। ঠাকুর মাsারেক aেনকিদন হiল বিলেতেছন -- eকসে  আিসয়া ei 
ঠাকুরবািড়র িঝল দশর্ন কিরেবন -- িনরাকার ধয্ান িকrপ আেরাপ কিরেত হয়, িশখাiবার জনয্। 
 
        ঠাকুেরর খুব সিদর্ হiয়ােছ। তথািপ ভkসে  ঠাকুরবািড় েদিখবার জনয্ গািড় হiেত aবতরণ কিরেলন। 
 
        ঠাকুরবািড়েত ীেগৗরাে র েসবা আেছ। সnয্ার eখনo eকটু েদির আেছ। ঠাকুর ভkসে  ীেগৗরা -
িবgেহর সmুেখ ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। 
 
        eiবার ঠাকুরবািড়র পূবর্াংেশ েয িঝল আেছ তাহার ঘােট আিসয়া িঝল o মৎসয্ দশর্ন কিরেতেছন। েকহ 
মাছgিলর িহংসা কের না, মুিড় iতয্ািদ খাবার িজিনস, িকছু িদেলi বড় বড় মাছ দেল দেল সmুেখ আিসয়া ভkণ 
কের -- তারপর িনভর্েয় আনেn লীলা কিরেত কিরেত জলমেধয্ িবচরণ কের। 
 
        ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, “ei েদখ, েকমন মাছgিল। eirপ িচদানn-সাগের ei মােছর নয্ায় 
আনেn িবচরণ করা।” 
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ীরামকৃ  দিkেণ ের o ভkগৃেহ 
 

pথম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  বলরােমর মিnের রাখাল মাsার pভৃিতর সে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আজ কিলকাতায় বলরােমর বাটীেত ভাগমন কিরয়ােছন। মাsার কােছ বিসয়া আেছন, 
রাখালo আেছন। ঠাকুেরর ভাবােবশ হiয়ােছ। আজ ৈজয্  কৃ া প মী; েসামবার (12i আষাঢ়), 25েশ জুন, 
1883 ী াb; েবলা pায় 5টা হiয়ােছ। 
 
        ীরামকৃ  (ভাবািব ) -- েদখ, আnিরক ডাকেল s-srপেক েদখা যায়। িকnt যতটুকু িবষয়েভােগর বাসনা 
থােক, ততটুকু কম পেড় যায়। 
 
        মাsার -- আjা, আপিন েযমন বেলন ঝাঁপ িদেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  (আনিnত হiয়া) -- iয়া! 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন, ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েদখ, সকেলরi আtদশর্ন হেত পাের। 
 
        মাsার -- আjা, তেব ঈ র কতর্া, িতিন েয ঘের েযমন করােcন। কাrেক ৈচতনয্ করেছন, কাrেক ajান 
কের েরেখেছন। 
 

[s-srপ দশর্ন, ঈ রদশর্ন বা আtদশর্েনর uপায় -- আnিরক pাথর্না  -- িনতয্লীলা েযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  -- না তাঁেক বয্াকুল হেয় pাথর্না করেত হয়। আnিরক হেল িতিন pাথর্না নেবi নেবন। 
 
        eকজন ভk -- আjা হাঁ -- ‘আিম’ েয রেয়েছ, তাi pাথর্না করেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- লীলা ধের ধের িনেতয্ েযেত হয়; েযমন িসঁিড় ধের ধের ছােদ uঠা। 
িনতয্দশর্েনর পর িনতয্ েথেক লীলায় eেস থাকেত হয়। ভিk-ভk িনেয়। eiিট পাকা মত। 
 
        “তাঁর নানাrপ, নানালীলা -- ঈ রলীলা, েদবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা; িতিন মানুষ হেয় aবতার হেয় 
যুেগ যুেগ আেসন, েpমভিk িশখাবার জনয্। েদখ না ৈচতনয্েদব। aবতােরর িভতেরi তাঁর েpম-ভিk আsাদন 
করা যায়। তাঁর aনn লীলা -- িকnt আমার দরকার েpম, ভিk। আমার kীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট িদেয়i kীর 
আেস। aবতার গাভীর বাঁট।” 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন েয, আিম aবতীণর্ হiয়ািছ, আমােক দশর্ন কিরেলi ঈ রদশর্ন করা হয়? 
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ৈচতনয্েদেবর কথা বিলয়া ঠাকুর িক িনেজর কথা iি ত কিরেতেছন? 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

নানাভােব ীরামকৃ  দিkেণ ের o ভkমিnের 
 

ীরামকৃ  দিkেণ র-েদবালেয়, িশবমিnের িসঁিড়েত বিসয়া আেছন। ৈজ  মাস, 1883, খুব গরম পিড়য়ােছ। 
eকটু পের সnয্া হiেব। বরফ iতয্ািদ লiয়া মাsার আিসয়ােছন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া তাঁহার পাদমূেল 
িশবমিnেরর িসঁিড়েত বিসেলন। 
 

[J. S. Mill and Sri Ramakrishna: Limitations of man 
 -- a conditioned being] 

 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- মিণ মিlেকর নাতজামাi eেসিছল। েস িক বi-e1 পেড়েছ, ঈ রেক েতমন 
jানী, সবর্j বেল েবাধ হয় না। তাহেল eত dঃখ েকন? আর ei েয জীেবর মৃতুয্ হয়, eেকবাের েমের েফলেলi 
হয়, kেম kেম aেনক ক  িদেয় মারা েকন? েয বi িলেখেছ েস নািক বেলেছ েয, আিম হেল eর েচেয় ভাল সৃি  
করেত পারতাম। 
 
        মাsার হাঁ কিরয়া ঠাকুেরর কথা িনেতেছন o চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তাঁেক িক বুঝা যায় গা! আিমo কখন তাঁেক ভািব ভাল, কখন ভািব মn। 
তাঁর মহামায়ার িভেতর আমােদর েরেখেছন। কখন িতিন hঁশ কেরন, কখন িতিন ajান কেরন। eকবার ajানটা 
চেল যায়, আবার িঘের েফেল। পুকুর পানা ঢাকা, িঢল মারেল খািনকটা জল েদখা যায়, আবার খািনকkণ পের 
পানা নাচেত নাচেত eেস েস জলটুকুo েঢেক েফেল। 
 
        “যতkণ েদহবুিd ততkণi সুখ-dঃখ, জnমৃতুয্, েরাগেশাক। েদেহরi ei সব, আtার নয়। েদেহর মৃতুয্র 
পর িতিন হয়েতা ভাল জায়গায় িনেয় যােcন -- েযমন pসবেবদনার পর সnানলাভ। আtjান হেল সুখ-dঃখ, 
জnমৃতুয্ -- spবৎ েবাধ হয়। 
 
        “আমরা িক বুঝব! eক েসর ঘিটেত িক দশ েসর dধ ধের? নুেনর পুতুল সমুd মাপেত িগেয় আর খবর েদয় 
না। গেল িমেশ যায়।” 
 

[“িছদয্েn সbর্সংশয়াঃ তিsn  দৃে  পরাবের” ] 
 
        সnয্া হiল। ঠাকুরেদর আরিত হiেতেছ। ঠাকুর ীরামকৃ  িনেজর ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া জগnাতার 
িচnা কিরেতেছন। রাখাল, লাটু, রামলাল, িকেশারী gp pভৃিত ভেkরা আেছন। মাsার আজ রােt থািকেবন। 
ঘেরর utের েছাট বারাnায় ঠাকুর eকিট ভেkর সিহত িনভৃেত কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, “pতূয্েষ o েশষ 
রােt ধয্ান করা ভাল o pতয্হ সnয্ার পর।” িকrপ ধয্ান কিরেত হয় -- সাকার ধয্ান, arপ ধয্ান, েস-সব 
বিলেতেছন। 
 
                                                 
1 John Stuart Mill's Autobiography. Mill, 1806-1873. 
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        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর পি েমর েগাল বারাnািটেত বিসয়া আেছন। রািt 9টা হiেব। মাsার কােছ বিসয়া 
আেছন, রাখাল pভৃিত eক-eকবার ঘেরর িভতর যাতায়াত কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েদখ, eখােন যারা যারা আসেব সকেলর সংশয় িমেট যােব, িক বল? 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 
        eমন সময় গ াবেk aেনক দূের মািঝ েনৗকা লiয়া যাiেতেছ o গান ধিরয়ােছ। েসi গীত িন, মধুর 
aনাহত িনর নয্ায় aনn আকােশর িভতর িদয়া গ ার pশs বk েযন sশর্ কিরয়া ঠাকুেরর কণর্কুহের pেবশ 
কিরল। ঠাকুর aমিন ভাবািব । সমs শরীর ক িকত। ঠাকুর মাsােরর হাত ধিরয়া বিলেতেছন, “েদখ েদখ আমার 
েরামা  হেc। আমার গােয় হাত িদেয় েদখ!” িতিন েসi েpমািব  ক িকত েদহ sশর্ কিরয়া aবাk  হiয়া 
রিহেলন। “পুলেক পূিরত a ”! uপিনষেদ কথা আেছ েয, িতিন িবে  আকােশ ‘oতেpাত’ হেয় আেছন। িতিনi 
িক শbrেপ ীরামকৃ েক sশর্ কিরেতেছন? ei িক শb bh?2 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- যারা যারা eখােন আেস তােদর সংsার আেছ; িক বল? 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- aধেরর সংsার িছল। 
 
        মাsার -- তা আর বলেত। 
 
        ীরামকৃ  -- সরল হেল ঈ রেক শী  পাoয়া যায়। আর dেটা পথ আেছ -- সৎ, aসৎ। সৎপথ িদেয় চেল 
েযেত হয়। 
 
        মাsার -- আেj হাঁ, সুেতার eকটু আঁশ থাকেল ছুঁেচর িভতর যােব না। 
 

[সবর্তয্াগ েকন? ] 
 
        ীরামকৃ  -- খাবােরর সে  চুল িজেব পড়েল, মুখ েথেক সবসুd েফেল িদেত হয়। 
 
        মাsার -- তেব আপিন েযমন বেলন, িযিন ভগবানদশর্ন কেরেছন, তাঁেক aসৎসে  িকছু করেত পাের না। 
খুব jানািgেত কলাগাছটা পযর্n jেল যায়। 
 

[ ীরামকৃ  o ীকিবক ণ -- aধেরর বাটীেত চি র গান ] 
                                                 
2 ...eতিsnুখlkের গাগর্য্াকাশ oত  েpাতে িত।।                                   [বৃহদারণয্েকাপিনষd , 3।8।11] 
  ...শbঃ েখ েপৗrষং নৃষু।                                                                                           [গীতা, 7।8] 
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        আর-eকিদন ঠাকুর কিলকাতায় েবেনেটালায় aধেরর বািড়েত আিসয়ােছন। 31েশ আষাঢ়, kা দশমী, 
14i জুলাi 1883, শিনবার। aধর ঠাকুরেক রাজনারােণর চnীর গান নাiেবন। রাখাল, মাsার pভৃিত সে  
আেছন। ঠাকুরদালােন গান হiেতেছ। রাজনারাণ গান ধিরেলন: 
 
  aভয় পেদ pাণ সঁেপিছ ৷ 
  আিম আর িক যেমর ভয় েরেখিছ ৷৷ 
 কালীনাম মহামnt আtিশর িশখায় েবঁেধিছ ৷ 
 আিম েদহ েবেচ ভেবর হােট, dগর্ানাম িকেন eেনিছ ৷৷ 
 কালীনাম-কlতr hদেয় েরাপণ কেরিছ ৷ 
 eবার শমন eেল hদয় খুেল েদখাব তাi বেস আিছ ৷৷ 
 েদেহর মেধয্ ছজন কুজন, তােদর ঘের দূর কেরিছ ৷ 
 রামpসাদ বেল dগর্া বেল যাtা কের বেস আিছ ৷৷ 
 
        ঠাকুর খািনক িনেত িনেত ভাবািব , দাঁড়াiয়া পিড়য়ােছন o সmpদােয়র সে  েযাগ িদয়া গান 
গাiেতেছন। 
 
        ঠাকুর আখর িদেতেছন, “oমা, রাখ মা।” আখর িদেত িদেত eেকবাের সমািধs। বাহয্শূনয্, িনsn! 
দাঁড়াiয়া আেছন। আবার গায়ক গািহেতেছন: 
 
  রেণ eেসছ কার কািমনী 
 সজল-জলদ িজিনয়া কায় দশেন েদােল দািমনী! 
 
        ঠাকুর আবার সমািধs! 
 
        গান সমাp হiেল দালান হiেত িগয়া ঠাকুর aধেরর িdতল ৈবঠকখানায় ভkসে  বিসেলন। নানা ঈ রীয় 
pস  হiেতেছ। েকান েকান ভk anঃসার ফlgনদী, uপের ভােবর েকান pকাশ নাi -- e-সব কথাo হiেতেছ। 
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ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতা রাজপেথ ভkসে  
 
        ীরামকৃ  গািড় কিরয়া দিkেণ র-কালীবািড় হiেত বািহর হiয়া কিলকাতা aিভমুেখ আিসেতেছন। সে  
রামলাল o d-eকিট ভk। ফটক হiেত বিহগর্ত হiয়া েদিখেলন চািরিট ফজিল আম হােত কিরয়া মিণ পদbেজ 
আিসেতেছন। মিণেক েদিখয়া গািড় থামাiেত বিলেলন। মিণ গািড়র uপর মাথা রািখয়া pণাম কিরেলন। 
 
        শিনবার, 21েশ জুলাi, 1883 ী াb, (6i াবণ), আষাঢ় কৃ া pিতপদ, েবলা চািরটা। ঠাকুর aধেরর 
বািড় যাiেবন, তৎপের ীযুk যd মিlেকর বাটী, সবর্েশেষ ৺েখলাৎ েঘােষর বাটী যাiেবন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত, সহােসয্) -- তুিমo eস না -- আমরা aধেরর বািড় যািc। 
 
        মিণ েয আjা বিলয়া গািড়েত uিঠেলন। 
 
        মিণ iংেরজী পিড়য়ােছন, তাi সংsার মািনেতন না, িকnt কেয়কিদন হiল ঠাকুেরর িনকেট sীকার কিরয়া 
িগয়ািছেলন েয, aধেরর সংsার িছল তাi িতিন aত তাঁহােক ভিk কেরন। বাটীেত িফিরয়া িগয়া ভািবয়া েদিখেলন 
েয, সংsার সmেn eখনo তাঁহার পূণর্ িব াস হয় নাi। তাi oi কথা বিলবার জনয্i আজ ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত 
আিসয়ােছন। ঠাকুর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, aধরেক েতামার িকrপ মেন হয়? 
 
        মিণ -- আেj, তাঁর খুব aনুরাগ। 
 
        ীরামকৃ  -- aধরo েতামার খুব সুখয্ািত কের। 
 
        মিণ িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া আেছন; eiবার পূবর্জেnর কথা utাপন কিরেতেছন। 
 

[িকছু বুঝা যায় না -- aিত gহয্কথা ] 
 
        মিণ -- আমার ‘পূবর্জn’ o ‘সংsার’ e-সব তােত েতমন িব াস নাi; eেত িক আমার ভিkর িকছু হািন 
হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর সৃি েত সবi হেত পাের ei িব াস থাকেলi হল; আিম যা ভাবিছ -- তাi সতয্; আর 
সকেলর মত িমথয্া; erপ ভাব আসেত িদo না। তারপর িতিনi বুিঝেয় িদেবন। 
 
        “তাঁর কা  মানুেষ িক বুঝেব? aনn কা ! তাi আিম o-সব বুঝেত আদেপ েচ া কির না। েন েরেখিছ 
তাঁর সৃি েত সবi হেত পাের। তাi o-সব িচnা না কের েকবল তাঁরi িচnা কির। হনুমানেক িজjাসা কেরিছল, 
আজ িক িতিথ, হনুমান বেলিছল, ‘আিম িতিথ নkt জািন না, েকবল eক রাম িচnা কির।’ 
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        “তাঁর কা  িক িকছু বুঝা যায় গা! কােছ িতিন -- aথচ েবাঝবার েজা নাi, বলরাম কৃ েক ভগবান বেল 
জানেতন না।” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ! আপিন ভী েদেবর কথা েযমন বেলিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, হাঁ, িক বেলিছলাম বল েদিখ। 
 
        মিণ -- ভী েদব শরশযয্ায় কাদঁিছেলন, পা েবরা ীকৃ েক বলেলন, ভাi, eিক আ যর্! িপতামহ eত 
jানী, aথচ মৃতুয্ েভেব কাঁদেছন! ীকৃ  বলেলন, o ঁেক িজjাসা কর না, েকন কাঁদেছন! ভী েদব বলেলন, ei 
েভেব কাঁদিছ েয, ভগবােনর কাযর্ িকছুi বুঝেত পারলাম না! েহ কৃ , তুিম ei পা বেদর সে  সে  িফরছ, পেদ 
পেদ রkা করছ, তবু eেদর িবপেদর েশষ নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর মায়ােত সব েঢেক েরেখেছন -- িকছু জানেত েদন না। কািমনী-কা ন মায়া। ei 
মায়ােক সিরেয় েয তাঁেক দশর্ন কের েসi তাঁেক েদখেত পায়। eকজনেক েবাঝােত েবাঝােত (ঈ র eকিট আ যর্ 
বয্াপার) েদখােলন, হঠাৎ সামেন েদখলাম, েদেশর (কামারপুকুেরর) eকিট পুকুর, আর-eকজন েলাক পানা 
সিরেয় েযন জলপান করেল। জলিট sিটেকর মেতা। েদখােল েয, েসi সিcদানn মায়াrপ পানােত ঢাকা, -- েয 
সিরেয় জল খায় েসi পায়। 
 
        “ ন, েতামায় aিত gহয্ কথা বলিছ! ঝাuতলার িদেক বােহয্ করেত করেত েদখলাম -- েচার কুঠিরর 
দরজার মেতা eকটা সামেন, কুঠিরর িভতর িক আেছ েদখেত পািc না। আিম নrন িদেয় েছঁদা করেত লাগলাম, 
িকnt পারলুম না। েছঁদা কির িকnt আবার পুের আেস! তারপর eকবার eতখািন েছঁদা হল!” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ei কথা বিলয়া েমৗনাবলmন কিরেলন। eiবার আবার কথা কিহেতেছন, “e-সব বড় uচুঁ 
কথা -- oi েদখ আমার মুখ েক েযন েচেপ েচেপ ধরেছ! 
 
        “েযািনেত বাস sচেk েদখলাম! -- কুকুর-কুkুরীর ৈমথুন সমেয় েদেখিছলাম। 
 
        “তাঁর ৈচতেনয্ জগেতর ৈচতনয্। eক-eকবার েদিখ, েছাট েছাট মােছর িভতর েসi ৈচতনয্ িকলিবল 
করেছ!” 
 
        গািড় েশাভাববাজােরর েচৗমাথায় দরমাহাটার িনকট uপিsত হiল। ঠাকুর আবার বিলেতেছন: 
 
        “eক-eকবার েদিখ বরষায় েযrপ পৃিথবী জের থােক, -- েসirপ ei ৈচতনয্েত জগৎ জের রেয়েছ। 
 
        “িকnt eত েতা েদখা হেc, আমার িকnt aিভমান হয় না।” 
 
        মিণ (সহােসয্) -- আপনার আবার aিভমান! 
 
        ীরামকৃ  -- মাiির বলিছ, আমার যিদ eকটুo aিভমান হয়। 
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        মিণ -- gীস েদেশ eকিট েলাক িছেলন, তাঁহার নাম সেkিটস। ৈদববাণী হেয়িছল েয, সকল েলােকর মেধয্ 
িতিন jানী। েস বয্িk aবাk  হেয় েগল। তখন িনজর্েন aেনকkণ িচnা কের বুঝেত পারেল। তখন েস বnুেদর 
বলেল, আিমi েকবল বুেঝিছ েয, আিম িকছুi জািন না। িকnt aনয্ানয্ সকল েলােক বলেছ, “আমােদর েবশ jান 
হেয়েছ।” িকnt বstতঃ সকেলi ajান। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম eক-eকবার ভািব েয, আিম িক জািন েয eত েলােক আেস! ৈব বচরণ খুব পি ত 
িছল। েস বলত, তুিম েয-সব কথা বল সব শােst পাoয়া যায়, তেব েতামার কােছ েকন আিস জােনা? েতামার মুেখ 
েসigিল নেত আিস। 
 
        মিণ -- সব কথা শােstর সে  েমেল। নবdীপ েগাsামীo েসিদন েপেনটীেত েসi কথা বলিছেলন। আপিন 
বলেলন েয, “গীতা গীতা” বলেত বলেত “তয্াগী তয্াগী” হেয় যায়। বstতঃ তাগী হয়, িকnt নবdীপ েগাsামী 
বলেলন, ‘তাগী’ মােনo যা ‘তয্াগী’ মােনo তা, তg  ধাতু eকটা আেছ তাi েথেক ‘তাগী’ হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আমার সে  িক আর কাr েমেল? েকান পি ত, িক সাধুর সে ? 
 
        মিণ -- আপনােক ঈ র sয়ং হােত গেড়েছন। aনয্ েলাকেদর কেল েফেল তেয়র কেরেছন -- েযমন আiন 
aনুসাের সব সৃি  হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- (সহােসয্ রামলালািদেক) -- oের, বেল িকের! 
 
        ঠাকুেরর হাসয্ আর থােম না। aবেশেষ বিলেতেছন, মাiির বলিছ, আমার যিদ eকটুo aিভমান হয়। 
 
        মিণ -- িবদয্ােত eকটা uপকার হয়, eiিট েবাধ হয় েয, আিম িকছু জািন না, আর আিম িকছুi নi। 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক িঠক। আিম িকছুi নi! -- আিম িকছুi নi! -- আcা, েতামার iংেরজী েজয্ািতেষ 
িব াস আেছ? 
 
        মিণ -- oেদর িনয়ম aনুসাের নূতন আিবিkয়া (Discovery) হেত পাের, iuেরনাস (Uranus) gেহর 
eেলােমেলা চলন েদেখ দূরবীন িদেয় সnান কের েদখেল েয, নূতন eকিট gহ (Neptune) jলjল করেছ। 
আবার gহণ গণনা হেত পাের। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেয় বেট। 
 
        গািড় চিলেতেছ, -- pায় aধেরর বািড়র িনকট আিসল। ঠাকুর মিণেক বিলেতেছন: 
 
        “সেতয্েত থাকেব, তাহেলi i রলাভ হেব।” 
 
        মিণ -- আর-eকিট কথা আপিন নবdীপ েগাsামীেক বেলিছেলন, “েহ ঈ র! আিম েতামায় চাi। েদেখা, 
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েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ার ঐ েযর্ মুg কেরা না! -- আিম েতামায় চাi।” 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, oiিট আnিরক বলেত হেব। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ীযুk aধর েসেনর বাটীেত কীতর্নানেn 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  aধেরর বািড় আিসয়ােছন। রামলাল, মাsার, aধর আর aনয্ aনয্ ভk তাঁহার কােছ 
aধেরর ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। পাড়ার d-চািরিট েলাক ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ােছন। রাখােলর িপতা 
কিলকাতায় আেছন -- রাখাল েসiখােনi আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (aধেরর pিত) -- কi রাখালেক খবর দাo নাi? 
 
        aধর -- আেj হাঁ, তাঁেক খবর িদয়ািছ। 
 
        রাখােলর জনয্ ঠাকুরেক বয্s েদিখয়া aধর িdrিk না কিরয়া রাখালেক আিনেত eকিট েলাক সে  িনেজর 
গািড় পাঠাiয়া িদেলন। 
 
        aধর ঠাকুেরর কােছ বিসেলন। আজ ঠাকুরেক দশর্নজনয্ aধর বয্াকলু হiয়ােছন। ঠাকুেরর eখােন আিসবার 
কথা পূেবর্ িকছু িঠক িছল না। ঈ েরর icায় িতিন আিসয়া পিড়য়ােছন। 
 
        aধর -- আপিন aেনকিদন আেসন নাi। আিম আজ েডেকিছলাম, -- eমন িক েচাখ িদেয় জল পেড়িছল। 
 
        ীরামকৃ  (pসn হiয়া, সহােসয্) -- বল িক েগা! 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ৈবঠকখানায় আেলা jালা হiল। ঠাকুর েজাড় হেs জগnাতােক pণাম কিরয়া িনঃশেb বুিঝ 
মূলমnt কিরেলন। তৎপের মধুর sের নাম কিরেতেছন। বিলেতেছন, েগািবn, েগািবn, সিcদানn, হিরেবাল! 
হিরেবাল! নাম কিরেতেছন, আর েযন মধু বষর্ণ হiেতেছ। ভেkরা aবাk  হiয়া েসi নাম-সুধা পান কিরেতেছন। 

ীযুk রামলাল eiবার গান গাiেতেছন: 
 
 ভুবন ভুলাiিল মা, হরেমািহনী। 
 মূলাধাের মেহাৎপেল, বীণাবাদয্-িবেনািদনী। 
 শরীর শারীর যেnt সুষুmািদ tয় তেnt, 
 gণেভদ মহামেnt gণtয়িবভািগনী ৷৷ 
 আধাের ৈভরবাকার ষড়দেল ীরাগ আর, 
 মিণপুেরেত মhার, বসেn hৎpকািশনী 
 িব d িহেlাল সুের, কণর্াটক আjাপুের, 
 তান লয় মান সুের, িতন gাম-স ািরণী। 
 মহামায়া েমাহপােশ, বd কর aনায়ােস, 
 তtt লেয় তttাকােশ িsর আেছ েসৗদািমনী। 
 ীনnকুমাের কয়, তtt না িন য় হয়, 
 তব তtt gণtয়, কাকীমুখ-আcািদনী। 



1883, 21েশ জুলাi  
 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

 
        রামালাল আবার গাiেলন: 
 
 ভবদারা ভয়হরা নাম েনিছ েতামার, 
 তাiেত eবার িদেয়িছ ভার তােরা তােরা না তােরা মা। 
 তুিম মা bhা ধারী bhা  বয্ািপেক, 
 েক জােন েতামাের তুিম কালী িক রািধেক, 
 ঘেট ঘেট তুিম ঘেট আছ েগা জননী, 
 মূলাধার কমেল থাক মা কুলকু িলনী। 
 তদূে র্েত আেছ মােগা নােম sািধ ান, 
 চতুদর্ল পেd তথায় আছ aিধ ান, 
 চতুর্দেল থাক তুিম কুলকু িলনী, 
 ষড়দল বjাসেন বস মা আপিন। 
 তদূে র্েত নািভsান মা মিণপুর কয়, 
 নীলবেণর্র দশদল পd েয তথায়, 
 সুষুmার পথ িদেয় eস েগা জননী, 
 কমেল কমেল থাক কমেল কািমনী। 
 তদূে র্েত আেছ মােগা সুধা সেরাবর, 
 রkবেণর্র dাদশদল পd মেনাহর, 
 পাদপেd িদেয় যিদ e পd pকাশ। 
 (মা), hেদ আেছ িবভাবরী িতিমর িবনাশ। 
 তদূে র্েত আেছ মােগা নাম ক sল, 
 ধূmবেণর্র পd আেছ হেয় েষাড়শদল। 
 েসi পd মেধয্ আেছ amুেজ আকাশ, 
 েস আকাশ rd হেল সকিল আকাশ। 
 তদূে র্ ললােট sান মা আেছ িdদল পd, 
 সদায় আছেয় মন হiেয় আবd। 
 মন েয মােন না আমার মন ভাল নয়, 
 িdদেল বিসয়া র  েদখেয় সদায়। 
 তদূে র্ মsেক sান মা aিত মেনাহর, 
 সহsদল পd আেছ তাহার িভতর। 
 তথায় পরম িশব আেছন আপিন, 
 েসi িশেবর কােছ বস িশেব মা আপিন। 
 তুিম আদয্াশিk মা িজেতিndয় নারী, 
 েযাগীnd মুনীnd ভােব নেগnd কুমারী। 
 হর শিk হর শিk সুদেনর eবার, 
 েযন না আিসেত হয় মা ভব পারাবার। 
 তুিম আদয্াশিk মােগা তুিম প তtt, 
 েক জােন েতামাের তুিম তুিমi তttাতীত। 
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 oমা ভk জনয্ চরাচের তুিম েস সাকার, 
 পে  প  লয় হেল তুিম িনরাকার। 
 

[িনরাকার সিcদানn দশর্ন -- ষট্ চkেভদ -- নাদেভদ o সমািধ ] 
 
        ীযুk রামলাল যখন গািহেতেছন: 
 
 “তদূে র্েত আেছ মােগা নাম ক sল, 
 ধূmবেণর্র পd আেছ হেয় েষাড়শদল। 
 েসi পd মেধয্ আেছ amুেজ আকাশ, 
 েস আকাশ rd হেল সকিল আকাশ।” 
 
        তখন ঠাকুর ীরামকৃ  মাsারেক বিলেতেছন -- 
 
        “ei ন, eরi নাম িনরাকার সিcদানn-দশর্ন। িব dচk েভদ হেল সকিল আকাশ।” 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- ei মায়া-জীব-জগৎ পার হেয় েগেল তেব িনতয্েত েপৗঁছােনা যায়। নাদ েভদ হেল তেব 
সমািধ হয়। o ঁকার সাধন করেত করেত নাদ েভদ হয়, আর সমািধ হয়। 
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প ম পিরেcদ 
 

যd মিlেকর বািড় -- িসংহবািহনী সmুেখ -- ‘সমািধমিnের’ 
  
        aধেরর বািটেত aধর ঠাকুরেক ফলমূল িম াnািদ িদয়া েসবা কিরেলন। ঠাকুর বিলেলন, আজ যd মিlেকর 
বািড় যাiেত হiেব। 
 
        ঠাকুর যd মিlেকর বাটী আিসয়ােছন। আজ আষাঢ় কৃ  pিতপদ, রািt েজয্াৎsাময়ী। েয-ঘের  
৺িসংহবািহনীর িনতয্েসবা হiেতেছ ঠাকুর েসi ঘের ভkসে  uপিsত হiেলন। মা সচnন পু  o পু -মালা 
dারা aিচর্ত হiয়া aপূবর্ ী ধারণ কিরয়ােছন। সmুেখ পুেরািহত uপিব । pিতমার সmুেখ ঘের আেলা jিলেতেছ। 
সাে াপাে র মেধয্ eকজনেক ঠাকুর টাকা িদয়া pণাম কিরেত বিলেলন; েকননা ঠাকুেরর কােছ আিসেল িকছু 
pণামী িদেত হয়। 
 
        ঠাকুর িসংহবািহনীর সmুেখ হাতেজাড় কিরয়া দাঁড়াiয়া আেছন। প ােত ভkগণ হাতেজাড় কিরয়া দাঁড়াiয়া 
আেছন। 
 
        ঠাকুর aেনকkণ ধিরয়া দশর্ন কিরেতেছন। 
 
        িক আ যর্, দশর্ন কিরেত কিরেত eেকবাের সমািধs। psরমূিতর্র নয্ায় িনsbভােব দ ায়মান। নয়ন 
পলকশূনয্! 
 
        aেনকkণ পের দীঘর্িনঃ াস েফিলেলন। সমািধ ভ  হiল। েযন েনশায় মােতায়ারা হiয়া বিলেতেছন, মা, 
আিস েগা! 
 
        িকnt চিলেত পািরেতেছন না -- েসi eকভােব দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        তখন রামলালেক বিলেতেছন -- “তুিম oiিট গাo -- তেব আিম ভাল হব।” 
 
        রামলাল গািহেতেছন, ভুবন ভুলাiিল মা হরেমািহনী। 
 
        গান সমাp হiল। 
 
        eiবার ঠাকুর ৈবঠকখানার িদেক আিসেতেছন -- ভkসে । আিসবার সময় মােঝ eকবার বিলেতেছন, মা, 
আমার hদেয় থাক মা। 
 
        ীযুk যd মিlক sজনসে  ৈবঠকখানায় বিসয়া। ঠাকুর ভােবi আেছন, আিসয়া গািহেতেছন: 
 
 েগা আনnময়ী হেয় আমায় িনরানn কেরা না। 
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        গান সমাp হiেল আবার ভােবাnt হiয়া যdেক বিলেতেছন, “িক বাবু, িক গাiব? ‘মা আিম িক আটােশ 
েছেল’ -- ei গানিট িক গাiব?” ei বিলয়া ঠাকুর গািহেতেছন: 
 
 মা আিম িক আটােশ েছেল। 
 আিম ভয় কিরেন েচাখ রাঙােল ৷৷ 
 সmদ আমার o রাঙাপদ িশব ধেরন যা hৎকমেল। 
 আমার িবষয় চাiেত েগেল িবড়mনা কতi ছেল ৷৷ 
 িশেবর দিলল সi েরেখিছ hদেয়েত তুেল। 
 eবার করব নািলশ নােথর আেগ, িডিk লর eক সoয়ােল ৷৷ 
 জানাiব েকমন েছেল েমাকdমায় দাঁড়াiেল। 
 যখন grদt দsািবজ, gজরাiব িমিছল চােল ৷৷ 
 মােয়-েপােয় েমাকdমা, ধুম হেব রামpসাদ বেল। 
 আিম kাn হব যখন আমায় শাn কের লেব েকােল ৷৷ 
 
        ভাব eকটু uপশম হiেল বিলেতেছন, “আিম মার pসাদ খাব।” 
 
        ৺িসংহবািহনীর pসাদ আিনয়া ঠাকুরেক েদoয়া হiল। 
 
        ীযুk যd মিlক বিসয়া আেছন। কােছ েকদারায় কতকgিল বnুবাnব বিসয়ােছন; তnেধয্ কতকgিল 
েমাসােহবo আেছন। 
 
        যd মিlেকর িদেক সmুখ কিরয়া ঠাকুর েচয়াের বিসয়ােছন o সহােসয্ কথা কিহেতেছন। ঠাকুেরর স ী ভk 
েকu েকu পােশর ঘের, মাsার o di eকিট ভk ঠাকুেরর কােছ বিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আcা, তুিম ভাঁড় রাখ েকন? 
 
        যd (সহােসয্) -- ভাঁড় হেলi বা, তুিম udার করেব না! 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- গ া মেদর কুেপােক পাের না! 
 

[সতয্কথা o ীরামকৃ  -- “পুrেষর eককথা” ] 
 
        যd ঠাকুেরর কােছ a ীকার কিরয়ািছেলন, বাটীেত চnীর গান িদেবন। aেনকিদন হiয়া েগল চnীর গান 
িকnt হয় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- কi েগা, চnীর গান? 
 
        যd -- নানা কাজ িছল তাi eতিদন হয় নাi। 
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        ীরামকৃ  -- েস িক! পুrষ মানুেষর eককথা! 
 
        “পুrষ িক বাত, হািত িক দাঁত। 
 
        “েকমন, পুrেষর eককথা, িক বল?” 
 
        যd (সহােসয্) -- তা বেট। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িহসাবী েলাক। aেনক িহসাব কের কাজ কর, -- বামুেনর গ ী খােব কম, নাদেব েবিশ, 
আর hড়hড় কের dধ েদেব! (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ পের যdেক বিলেতেছন, বুেঝিছ, তুিম রামজীবনপুেরর শীেলর মেতা -- আধখানা গরম, 
আধখানা ঠা া। েতামার ঈ েরেতo মন আেছ, আবার সংসােরo মন আেছ। 
 
        ঠাকুর d-eকিট ভkসে  যdর বাটীেত kীর pসাদ, ফলমূল, িম াnািদ খাiেলন। eiবাের ৺েখলাৎ েঘােষর 
বািড় যাiেবন। 
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ষ  পিরেcদ 
 

৺েখলাৎ েঘােষর বাটীেত ভাগমন -- ৈব বেক িশkা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ৺েখলাৎ েঘােষর বািড়েত pেবশ কিরেতেছন। রািt 10টা হiেব। বাটী o বাটীর বৃহৎ 
pা ণ চাঁেদর আেলােত আেলাকময় হiয়ােছ। বাটীেত pেবশ কিরেত কিরেত ঠাকুর ভাবািব  হiয়ােছন। সে  
রামলাল, মাsার, আর d-eকিট ভk। বৃহৎ চকিমলান ৈবঠকখানাবািড়, িdতলায় uিঠয়া বারাnা িদয়া eকবার 
দিkেণ aেনকটা িগয়া, তারপর পূবর্িদেক আবার utরাসয্ হiয়া aেনকটা আিসয়া anঃপুেরর িদেক যাiেত হয়। 
 
        oiিদেক আিসেত েবাধ হiল েযন বাটীেত েকহ নাi, েকবল কতকgিল বড় বড় ঘর o সmুেখ দীঘর্ বারাnা 
পিড়য়া আেছ। 
 
        ঠাকুরেক utর-পূেবর্র eকিট ঘের বসােনা হiল, eখনo ভাবs। বাটীর েয ভkিট তাঁহােক আhান কিরয়া 
আিনয়ােছন, িতিন আিসয়া aভয্থর্না কিরেলন। িতিন ৈব ব, aে  িতলকািদ ছাপ o হােত হিরনােমর ঝুিল। েলাকিট 
pাচীণ। িতিন েখলাৎ েঘােষর সmnী। িতিন দিkেণ ের ঠাকুরেক মােঝ মােঝ িগয়া দশর্ন কিরেতন। িকnt েকান 
েকান ৈব েবর ভাব aিত স ীণর্। তাঁহারা শাk বা jানীিদেগর বড় িনnা কিরয়া থােকন। ঠাকুর eবার কথা 
কিহেতেছন। 
 

[ঠাকুেরর সবর্ধমর্-সমnয় -- The Religion of Love] 
 
        ীরামকৃ  (ৈব বভk o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- আমার ধমর্ িঠক, আর aপেরর ধমর্ ভুল -- e মত 
ভাল না। ঈ র eক বi di নাi। তাঁেক িভn িভn নাম িদেয় িভn িভn েলােক ডােক। েকu বেল গড, েকu বেল 
আlা, েকu বেল কৃ , েকu বেল িশব, েকu বেল bh। েযমন পুকুের জল আেছ -- eকঘােটর েলাক বলেছ জল, 
আর-eকঘােটর েলাক বলেছ oয়াটার, আর-eকঘােটর েলাক বলেছ পািন -- িহn ু বলেছ জল, ী ান বলেছ 
oয়াটার, মুসলমান বলেছ পািন, -- িকnt বst eক। মত -- পথ। eক-eকিট ধেমর্র মত eক-eকিট পথ, -- 
ঈ েরর িদেক লেয় যায়। েযমন নদী নানািদক েথেক eেস সাগরস েম িমিলত হয়। 
 
        “েবদ-পুরাণ-তেnt, pিতপাদয্ eকi সিcদানn। েবেদ সিcদানn (bh)। পুরােণo সিcদানn (কৃ , রাম 
pভৃিত)। তেnto সিcদানn (িশব)। সিcদানn bh, সিcদানn কৃ , সিcদানn িশব।” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ৈব বভk -- মহাশয়, ঈ রেক ভাববi বা েকন? 
 

[ৈব বেক িশkা -- জীবnুk েক? utম ভk েক? ঈ রদশর্েনর লkণ ] 
 
        ীরামকৃ  -- e-েবাধ যিদ থােক, তাহেল েতা জীবnুk। িকnt সকেলর eিট িব াস নাi, েকবল মুেখ 
বেল। ঈ র আেছন, তাঁর icায় e-সমs হেc, িবষয়ীরা েন রােখ -- িব াস কের না। 
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        “িবষয়ীর ঈ র েকমন জান? খুড়ী-েজঠীর েকাঁদল েন েছেলরা েযমন েযমন ঝগড়া করেত করেত বেল, 
আমার ঈ র আেছন। 
 
        “সbাi িক তাঁেক ধরেত পাের? িতিন ভাল েলাক কেরেছন, মn েলাক কেরেছন, ভk কেরেছন, aভk 
কেরেছন -- িব াসী কেরেছন, aিব াসী কেরেছন। তাঁর লীলার িভতর সব িবিচtতা, তাঁর শিk েকানখােন েবিশ 
pকাশ, েকানখােন কম pকাশ। সূেযর্র আেলা মৃিtকার েচেয় জেল েবিশ pকাশ, আবার জল aেপkা দপর্েণ েবিশ 
pকাশ। 
 
        “আবার ভkেদর িভতর থাক থাক আেছ, utম ভk, মধয্ম ভk, aধম ভk। গীতােত e-সব আেছ।” 
 
        ৈব বভk -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- aধম ভk বেল, ঈ র আেছন -- oi আকােশর িভতর aেনক দূের। মধয্ম ভk বেল, ঈ র 
সবর্ভূেত ৈচতনয্rেপ -- pাণrেপ আেছন। utম ভk বেল, ঈ রi িনেজ সব হেয়েছন, যা িকছু েদিখ ঈ েরর 
eক-eকিট rপ। িতিনi মায়া, জীব, জগৎ ei সব হেয়েছন -- িতিন ছাড়া আর িকছু নাi। 
 
        ৈব বভk -- erপ aবsা িক কাr হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক দশর্ন না করেল erপ aবsা হয় না, িকnt দশর্ন কেরেছ িকনা তার লkণ আেছ। 
কখনo েস unাদবৎ -- হাঁেস কাঁেদ নােচ গায়। কখনo বা বালকবৎ -- পাঁচ বৎসেরর বালেকর aবsা। সরল, 
uদার, aহংকার নাi, েকান িজিনেস আসিk নাi, েকান gেণর বশ নয়, সদা আনnময়। কখনo িপশাচবৎ -- 

িচ-a িচ েভদবুিd থােক না, আচার-aনাচার eক হেয় যায়! কখনo বা জড়বৎ, িক েজন েদেখেছ! তাi েকানrপ 
কমর্ করেত পাের না -- েকানrপ েচ া করেত পাের না। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িক িনেজর aবsা সমs iি ত কিরেতেছন? 
 
        ীরামকৃ  (ৈব বভেkর pিত) -- “তুিম আর েতামার” -- eiিট jান। “আিম আর আমার” -- eiিট 
ajান। 
 
        “েহ ঈ র, তুিম কতর্া, আর আিম aকতর্া -- eiিট jান। েহ i র, েতামার সমs -- েদহ, মন, গৃহ, 
পিরবার, জীব, জগৎ -- e-সব েতামার, আমার িকছু নয় -- eiিটর নাম jান। 
 
        “েয ajান েসi বেল, ঈ র ‘েসথায় েসথায়’, -- aেনক দূের। েয jানী, েস জােন ঈ র ‘েহথায় েহথায়’ -
- aিত িনকেট, hদয়মেধয্ anযর্ামীrেপ, আবার িনেজ eক-eকিট rপ ধের রেয়েছন।” 
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দিkেণ র-কালীবাটীেত ভkসে  bhতtt o আদয্াশিkর িবষেয় 
কেথাপকথন -- িবদয্াসগর o েকশব েসেনর কথা 

 
[jানেযাগ o িনবর্াণমত ] 

 
        আষােঢ়র কৃ া তৃতীয়া িতিথ। iংেরজী 22েশ জুলাi, 1883 ী াb। আজ রিববার, ভেkরা 

ী ীপরমহংসেদবেক দশর্ন কিরেত আবার আিসয়ােছন। aনয্ aনয্ বাের তাঁহারা pায় আিসেত পােরন না। রিববাের 
তাঁহারা aবসর পান। aধর, রাখাল, মাsার কিলকাতা হiেত eকখািন গািড় কিরয়া েবলা eকটা-diটার সময় 
কালীবাটীেত েপৗঁিছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  আহারােn eকটু িব াম কিরয়ােছন। ঘের মিণ মিlকািদ আরo 
কেয়কজন ভk বিসয়া আেছন। 
 
        রাসমিণর কালীবািড়র বৃহৎ pা েণর পূবর্াংেশ ী ীরাধাকােnর মিnর o ী ীভবতািরণীর মিnর। 
পি মাংেশ dাদশ িশবমিnর। সাির সাির িশবমিnেরর িঠক utের ী ীপরমহংসেদেবর ঘর। ঘেরর পি েম 
aধর্ম লাকার বারাnা। েসখােন িতিন দাঁড়াiয়া পি মাসয্ হiয়া গ া-দশর্ন কিরেতন। গ ার েপাsা o বারাnার 
মধয্বতর্ী ভূিমখে  ঠাকুরবািড়র পুে াদয্ান। ei পুে াদয্ান বhdরবয্াপী। দিkেণ বাগােনর সীমা পযর্n। utের 
প বটী পযর্n -- েযখােন ঠাকুর ীরামকৃ  তপসয্া কিরয়ািছেলন -- o পূেবর্ uদয্ােনর di pেবশdার পযর্n। 
পরমহংসেদেবর ঘেরর েকােল di-eকিট কৃ চূড়ার গাছ। িনকেটi গnরাজ, েকািকলাk, ে ত o রkকরবী। 
ঘেরর েদoয়ােল ঠাকুরেদর ছিব, তnেধয্ “িপটার জলমেধয্ ডুিবেতেছন o যী  তাঁর হাত ধিরয়া তুিলেতেছন” েস 
ছিবখািনo আেছ। আর-eকিট বুdেদেবর psরময় মূিতর্o আেছ। তkেপােশর uপর িতিন utরাসয্ হiয়া বিসয়া 
আেছন। ভেkরা েমেঝর uপর েকহ মাdের, েকহ আসেন uপিব । সকেলi মহাপুrেষর আনnমূিতর্ eকদৃে  
েদিখেতেছন। ঘেরর aনিতদূের েপাsার পি ম-গা িদয়া পূতসিললা গ া দিkণবািহনী হiয়া pবািহত 
হiেতিছেলন। বষর্াকােল খরেsাতা, েযন সাগরস েম েপৗঁিছবার জনয্ কত বয্s! পেথ েকবল eকবার মহাপুrেষর 
ধয্ানমিnর দশর্ন-sশর্ন কিরয়া চিলয়া যাiেতেছন। 
 
        ীযুk মিণ মিlক পুরাতন bাhভk। বয়স ষাট-পঁয়ষি । িতিন িকছুিদন পূেবর্ কাশীধাম দশর্ন কিরেত 
িগয়ািছেলন। আজ ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন o তাঁহােক কাশী পযর্টন বৃtাn বিলেতেছন। 
 
        মিণ মিlক -- আর-eকিট সাধুেক েদখলাম। িতিন বেলন, iিndয়সংযম না হেল িকছু হেব না। ধু ঈ র 
ঈ র করেল িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- eেদর মত িক জােনা? আেগ সাধন চাi। শম, দম, িতিতkা চাi। eরা িনবর্ােণর েচ া করেছ। 
eরা েবদাnবাদী, েকবল িবচার কের “bh সতয্, জগৎ িমথয্া” -- বড় কিঠন পথ। জগৎ িমথয্া হেল তুিমo িমথয্া, 
িযিন বলেছন িতিনo িমথয্া, তাঁর কথাo spবৎ। বড় দূেরর কথা। 
 
        “িকরকম জােনা? েযমন কপূর্র েপাড়ােল িকছুi বাকী থােক না। কাঠ েপাড়ােল তবু ছাi বাকী থােক। েশষ 
িবচােরর পর সমািধ হয়। তখন ‘আিম’ ‘তুিম’ ‘জগৎ’ -- eসেবর খবর থােক না।” 
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[পি ত পdেলাচন o িবদয্াসাগেরর সে  েদখা ] 
 
        “পdেলাচন ভারী jানী িছেলন, িকnt আিম মা, মা, করতুম, তবু আমায় খুব মানত। পdেলাচন বধর্মােনর 
রাজার সভা-পি ত িছল। কলকাতায় eেসিছল, eেস কামারহািটর কােছ eকিট বাগােন িছল। আমার পি ত 
েদখবার icা হল। hেদেক পািঠেয় িদলুম জানেত, aিভমান আেছ িক না? নলাম, পি েতর aিভমান নাi। 
আমার সে  েদখা হল। eত jানী আর পি ত, তবু আমার মুেখ রামpসােদর গান েন কাnা! কথা কেয় eমন সুখ 
েকাথাo পাi নাi। আমায় বলেল, ‘ভেkর স  করব e-কামনা তয্াগ কেরা, নেচৎ নানারকেমর েলাক েতামায় 
পিতত করেব।’ ৈব বচরেণর gr uৎসবানেnর সে  িলেখ িবচার কেরিছল, আমায় আবার বলেল, আপিন eকটু 

নুন। eকটা সভায় িবচার হেয়িছল -- িশব বড়, না, bhা বড়। েশেষ bাhণ পি েতরা পdেলাচনেক িজjাসা 
করেল। পdেলাচন eমিন সরল, েস বলেল, ‘আমার েচৗdপrুষ িশবo েদেখ নাi, bhাo েদেখ নাi।’ কািমনী-
কা নতয্াগ েন আমায় eকিদন বলেল, ‘o-সব তয্াগ কেরছ েকন? eটা টাকা, eটা মািট -- e েভদবুিd েতা 
ajান েথেক হয়।’ আিম িক বলব -- বললাম, েক জােন বাপ,ু আমার টাকা-কিড় o-সব ভাল লােগ না।” 
 

[িবদয্াসাগেরর দয়া -- িকnt anের েসানা চাপা ] 
 
        “eকজন পি েতর ভারী aিভমান িছল। ঈ েরর rপ মানত না। িকnt ঈ েরর কাযর্ েক বুঝেব? িতিন 
আদয্াশিkrেপ েদখা িদেলন। পি ত aেনকkণ েবh ঁশ হেয় রiল। eকটু hশঁ হবার পর, কা! কা! কা! (aথর্াৎ 
কালী) ei শb েকবল করেত লাগল।” 
 
        ভk -- মহাশয়, িবদয্াসাগরেক েদেখেছন, িকরকম েবাধ হল? 
 
        ীরামকৃ  -- িবদয্াসাগেরর পাি তয্ আেছ, দয়া আেছ, িকnt anর্দৃি  নাi। anের েসানা চাপা আেছ, যিদ 
েসi েসানার সnান েপত, eত বািহেরর কাজ যা কেc েস-সব কম পেড় েযত; েশেষ eেকবাের তয্াগ হেয় েযত। 
anের hদয়মেধয্ ঈ র আেছন -- e-কথা জানেত পারেল তাঁরi ধয্ান িচnায় মন েযত। কাr কাr িন ামকমর্ 
aেনকিদন করেত করেত েশেষ ৈবরাগয্ হয়, আর oiিদেক মন যায়; ঈ ের মন িলp হয়। 
 
        “ঈ র িবদয্াসাগর েযrপ কাজ করেছ েস খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া aেনক তফাত। দয়া 
ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আtীেয়র uপর ভালবাসা -- stী, পুt, ভাi, ভিগনী, ভাiেপা, ভাগেন, বাপ, মা 
eেদরi uপর। দয়া সবর্ভূেত সমান ভালবাসা।” 
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“gণtয়বয্িতিরkং সিcদানnsrপঃ” 
“bh িtgণাতীত -- মুেখ বলা যায় না।” 

 
        মাsার -- দয়াo িক eকটা বnন? 
 
        ীরামকৃ  -- েস aেনক দূেরর কথা। দয়া সttgণ েথেক হয়। সttgেণ পালন, রেজাgেণ সৃি , তেমাgেণ 
সংহার। িকnt bh সttরজsমঃ িতনgেণর পার। pকৃিতর পার। 
 
        “েযখােন িঠক িঠক েসখােন gণ েপৗঁিছেত পাের না। েচার েযমন িঠক জায়গায় েযেত পাের না, ভয় হয় পােছ 
ধরা পেড়। সttরজsমঃ িতনgনi েচার। eকটা গl বিল ন -- 
 
        “eকিট েলাক বেনর পথ িদেয় যািcল। eমন সমেয় তােক িতনজন ডাকাত eেস ধরেল। তারা তার সবর্s 
েকেড় িনেল। eকজন েচার বলেল, আর e েলাকটােক েরেখ িক হেব? ei কথা বেল খাঁড়া িদেয়  কাটেত eল। 
তখন আর-eকজন েচার বলেল, না েহ েকেট িক হেব? eেক হাত-পা েবঁেধ eখােন েফেল যাo। তখন তােক হাত-
পা েবঁেধ oiখােনেরেখ েচােররা চেল েগল। িকছুkণ পের তােদর মেধয্ eকজন িফের eেস বলেল, ‘আহা, েতামার 
িক েলেগেছ? eস, আিম েতামার বnন খুেল িদi।’ তার বnন খুেল িদেয় েচারিট বলেল, ‘আমার সে  সে  eস, 
েতামায় সদর রাsায় তুেল িদিc।’ aেনকkণ পের সদর রাsায় eেস বলেল, ‘ei রাsা ধের যাo, oi েতামার 
বািড় েদখা যােc।’ তখন েলাকিট েচারেক বলেল, ‘মশাi, আমার aেনক uপকার করেলন, eখন আপিনo আসুন, 
আমার বািড় পযর্n যােবন।’ েচার বলেল, ‘না, আমার oখােন যাবার েজা নাi, পুিলেস েটর পােব।’ 
 
        “সংসারi aরণয্। ei বেন সttরজsমঃ িতনgণ ডাকাত, জীেবর তttjান েকেড় লয়। তেমাgণ জীেবর 
িবনাশ করেত যায়। রেজাgণ সংসাের বd কের। িকnt সttgণ, রজsমঃ েথেক বাঁচায়। সttgেণর আ য় েপেল 
কাম-েkাধ ei সব তেমাgণ েথেক রkা হয়। সttgণo আবার জীেবর সংসারবnন েমাচন কের। িকnt সttgণo 
েচার, তttjান িদেত পাের না। িকnt েসi পরম ধােম যাবার পেথ তুেল েদয়। িদেয় বেল, oi েদখ, েতামার বািড় 
oi েদখা যায়! েযখােন bhjান েসখান েথেক সttgণo aেনক দূের। 
 
        “bh িক, তা মুেখ বলা জায় না। যার হয় েস খবর িদেত পাের না।  eকটা কথা আেছ, কালাপািনেত 
জাহাজ েগেল আর িফের না। 
 
        “চার বnু মণ করেত করেত পাঁিচেল েঘরা eকটা জায়গা েদখেত েপেল। খুব uচুঁ পাঁিচল। িভতের িক আেছ 
েদখবার জনয্ সকেল বড় uৎসুক হল। পাঁিচল েবেয় eকজন uঠল। uিঁক েমের যা েদখেল, তােত aবাক হেয় ‘হা 
হা হা হা’ বেল িভতের পেড় েগল। আর েকান খবর িদল না। েয-i uেঠ েস-i ‘হা হা হা হা’ কের পেড় যায়। তখন 
খবর আর েক েদেব?” 
 

[জড়ভরত, দtােtয়, কেদব -- eঁেদর bhjান ] 
 
        “জড়ভরত, দtােtয় eঁরা bhদশর্ন কের আর খবর িদেত পােরন নাi, bhjান হেয় সমািধ হেল আর 



1883, 22েশ জুলাi  
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

‘আিম’ থােক না। তাi রামpসাদ বেলেছ, ‘আপিন যিদ না পািরস মন তেব রামpসাদেক সে  েন না।’ মেনর লয় 
হoয়া চাi, আবার ‘রামpসােদর’ aথর্াৎ aহংতেttর লয় হoয়া চাi। তেব েসi bhjান হয়।” 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, কেদেবর িক jান হয় নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- েকu েকu বেল, কেদব bhসমুেdর দশর্ন-sশর্ন মাt কেরিছেলন, েনেম ডুব েদন নাi। 
তাi িফের eেস aত uপেদশ িদেয়িছেলন। েকu বেল, িতিন bhjােনর পর িফের eেসিছেলন -- েলাকিশkার 
জেনয্। পরীিkৎেক ভাগবত বলেবন আরo কত েলাকিশkা িদেবন, তাi i র তাঁর সব ‘আিম’র লয় কেরন নাi। 
িবদয্ার ‘আিম’ eক েরেখ িদেয়িছেলন। 
 

[েকশবেক িশkা -- দল (সাmpদািয়কতা) ভাল নয় ] 
 
        eকজন ভk -- bhjান হেল িক দলটল থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসেনর সে  bhjােনর কথা হিcল। েকশব বলেল, আরo বলুন। আিম বললুম, আর 
বলেল দলটল থােক না। তখন েকশব বলেল, তেব আর থাক, মশাi। (সকেলর হাসয্) তবু েকশবেক বললুম, 
‘আিম’ ‘আমার’ eিট ajান। ‘আিম কতর্া’ আর আমার ei সব stী, পুt, িবষয়, মান, সmম -- e-ভাব ajান না 
হেল হয় না। তখন েকশব বলেল, মহাশয়, ‘আিম’ তয্াগ করেল েয আর িকছুi থােক না। আিম বললুম, েকশব 
েতামােক সব ‘আিম’ তয্াগ করেত বলিছ না, তুিম ‘কাঁচা আিম’ তয্াগ কর। “আিম কতর্া” “আমার stী-পুt” “আিম 
gr” -- e-সব aিভমান, “কাঁচা আিম”। eiিট তয্াগ কের “পাকা আিম” হেয় থাক -- “আিম তাঁর দাস, আিম 
তাঁর ভk, আিম aকতর্া, িতিন কতর্া।” 
 

[ঈ েরর আেদশ েপেয় তেব ধমর্pচার করা uিচত ] 
 
        eকজন ভk -- “পাকা আিম” িক দল করেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসনেক বললুম, আিম দলপিত দল কেরিছ, আিম েলাকিশkা িদিc -- e ‘আিম’ 
“কাঁচা আিম”। মত pচার বড় কিঠন। ঈ েরর আjা বয্িতেরেক হয় না। তাঁর আেদশ চাi। েযমন কেদব 
ভাগবতকথা বলেত আেদশ েপেয়িছেলন। যিদ ঈ েরর সাkাৎকার কের েকu আেদশ পায় -- েস যিদ pচার কের, 
েলাকিশkা েদয় েদাষ নাi। তার ‘আিম’ “কাঁচা আিম” নয় -- “পাকা আিম”। 
 
        “েকশবেক বেলিছলাম, ‘কাঁচা আিম’ তয্াগ কর। ‘দাস আিম’ ‘ভেkর আিম’ eেত েকান েদাষ নাi। 
 
        “তুিম দল দল করছ। েতামার দল েথেক েলাক েভেঙ েভেঙ যােc। েকশব বলেল, মহাশয়, িতন বৎসর e-
দেল েথেক আবার o-দেল েগল। যাবার সময় আবার গালাগািল িদেয় েগল। আিম বললাম, তুিম লkণ েদখ না 
েকন, যােক তােক েচলা করেল িক হয়?” 
 

[েকশবেক িশkা -- আদয্াশিkেক মােনা ] 
 
        “আর েকশবেক বেলিছলাম, আদয্াশিkেক মােনা। bh আর শিk aেভদ -- িযিনi bh িতিনi শিk। 
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যতkণ েদহবুিd, ততkণ dেটা বেল েবাধ হয়। বলেত েগেলi dেটা। েকশব কালী (শিk) েমেনিছল। 
 
        “eকিদন েকশব িশষয্েদর সে  eখােন eেসিছল। আিম বললাম, েতামার েলকচার নব। চাঁদিনেত বেস 
েলকচার িদেল। তারপর ঘােট eেস বেস aেনক কথাবাতর্া হল। আিম বললালম, িযিনi ভগবান িতিনi eকrেপ 
ভk। িতিনi eকrেপ ভাগবত। েতামরা বল ভাগবত-ভk-ভগবান। েকশব বলেল, আর িশেষয্রাo eকসে  
বলেল, ভাগবত-ভk-ভগবান। যখন বললাম, ‘বল gr-কৃ -ৈব ব’, তখন েকশব বলেল, মহাশয়, eখন aত দূর 
নয়, তাহেল েলােক েগাঁড়া বলেব।” 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃে র মূছর্া -- মায়ার কা  েদেখ ] 
 
        “িtgনাতীত হoয়া বড় কিঠন। ঈ রলাভ না করেল হয় না। জীব মায়ার রােজয্ বাস কের। ei মায়া 
i রেক জানেত েদয় না। ei মায়া মানুষেক ajান কের েরেখেছ। hেদ eকটা eঁেড় বাছুর eেনিছল। eকিদন 
েদিখ, েসিটেক বাগােন েবঁেধ িদেয়েছ ঘাস খাoয়াবার জনয্। আিম িজjাসা করলাম, hেদ, oটােক েরাজ oখােন 
েবেধ রািখস েকন? hেদ বলেল, ‘মামা, eঁেড়িটেক েদেশ পািঠেয় িদব। বড় হেল লাঙল টানেব।’ যাi e-কথা 
বেলেছ আিম মূিছর্ত হেয় পেড় েগলাম! মেন হেয়িছল িক মায়ার েখলা! েকাথায় কামারপুকুর, িসoড় -- েকাথায় 
কলকাতা! ei বাছুড়িট যােব, oi পথ! েসখােন বড় হেব। তারপর কতিদন পের লাঙল টানেব -- eরi নাম 
সংসার, -- eরi নাম মায়া! 
 
        “aেনকkণ পের মূছর্া েভেঙিছল।” 
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নবম পিরেcদ 
 

সমািধমিnের 
 
        ীরামকৃ  aহিনর্শ সমািধs! িদনরাত েকাথা িদয়া যাiেতেছ। েকবল ভkেদর সে  eক-eকবার ঈ রীয় 
কথা কীতর্ন কেরন। িতনটা-চািরটার সময় মাsার েদিখেলন, ঠাকুর েছাট তkেপােশ বিসয়া আেছন, ভাবািব । 
িকয়ৎkণ পের মার সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        মার সে  কথা কিহেত কিহেত eকবার বিলেলন, “মা, oেক eক কলা িদিল েকন?” ঠাকুর খািনকkণ 
িনsb হiয়া রিহেলন। আবার বিলেতেছন, “মা, বুেঝিছ, eক কলােতi যেথ  হেব। eক কলােতi েতার কাজ 
হেব, জীবিশkা হেব।” 
 
        ঠাকুর িক সাে াপা েদর িভতর eirেপ শিkস ার কিরেতেছন? eসব িক আেয়াজন হiেতেছ েয, পের 
তাঁহারা জীবিশkা িদেবন? মাsার ছাড়া ঘের রাখালo বিসয়া আেছন। ঠাকুর eখনo আিব । রাখালেক বিলেতেছন, 
“তুi রাগ কেরিছিল? েতােক রাগালুম েকন, eর মােন আেছ। ঔষধ িঠক পড়েব বেল। িপেল মুখ তুলেল পর 
মনসার পাতা-টােত িদেত হয়।” 
 
        িকয়ৎkণ পের বিলেতেছন, “হাজরােক েদখলাম  কাঠ! তেব eখােন থােক েকন? তার মােন আেছ, 
জিটেল-কুিটেল থাকেল লীলা েপা াi হয়।” 
 
        (মাsােরর pিত) -- ঈ রীয় rপ মানেত হয়। জগdাtীrেপর মােন জােনা? িযিন জগৎেক ধারন কের 
আেছন। িতিন না ধরেল, িতিন না পালন করেল জগৎ পেড় যায়, ন  হেয় যায়। মনকরীেক েয বশ করেত পাের, 
তারi hদেয় জগdাtী uদয় হন। 
 
        রাখাল -- “মন-মt-করী!” 
 
        ীরামকৃ  -- িসংহবািহনীর িসংহ তাi হািতেক জb কের রেয়েছ। 
 
        সnয্ার পর ঠাকুরবািড়েত আরিত হiেতেছ। সnয্া সমাগেম ঠাকুর ীরামকৃ  িনেজর ঘের ঠাকুরেদর নাম 
কিরেতেছন। ঘের ধূনা েদoয়া হiল। ঠাকুর বdা িল হiয়া েছাট তkেপাশিটর uপর বিসয়া আেছন। মার িচnা 
কিরেতেছন। েবলঘেরর ীযুk েগািবn মুখুেj o তাহার বnুগণ আিসয়া pণাম কিরয়া েমেঝেত বিসেলন। 
মাsারo বিসয়া আেছন। রাখালo বিসয়া আেছন। 
 
        বািহের চাঁদ uিঠয়ােছ। জগৎ িনঃশেb হািসেতেছ। ঘেরর িভতর সকেল িনঃশেb বিসয়া ঠাকুেরর শাnমূিতর্ 
েদিখেতেছন। ঠাকুর ভাবািব । িকয়ৎkণ পের কথা কিহেলন। eখনo ভাবাবsা। 
 
[শয্ামাrপ -- পুrষ-pকৃিত -- েযাগমায়া -- িশবকালী o রাধাকৃ rেপর বয্াখয্া -- utম ভk -- িবচারপথ ] 
 
        ীরামকৃ  (ভাবs) -- বল, েতামােদর যা সংশয়। আিম সব বলিছ। 
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        েগািবn o aনয্ানয্ ভেkরা ভািবেত লািগেলন। 
 
        েগািবn -- আjা, শয্ামা erপিট হল েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- েস দূর বেল। কােছ েগেল েকান রঙi নাi। দীিঘর জল দূর েথেক কােলা েদখায়, কােছ িগেয় 
হােত কের েতাল, েকান রঙ নাi। আকাশ দূর েথেক েযন নীলবণর্। কােছর আকাশ েদখ, েকান রঙ নাi। ঈ েরর 
যত কােছ যােব ততi ধারণা হেব, তাঁর নাম, rপ নাi। েপিছেয় eকটু দূের eেল আবার “আমার শয্ামা মা!” েযন 
ঘাসফুেলর রঙ। শয্ামা পুrষ না pকৃিত? eকজন ভk পূজা কেরিছল। eকজন দশর্ন করেত eেস েদেখ ঠাকুেরর 
গলায় ৈপেত! েস বলেল, তুিম মার গলায় ৈপেত পিরেয়ছ! ভkিট বলেল, “ভাi, তুিমi মােক িচেনছ। আিম 
eখনo িচনেত পাির নাi িতিন পুrষ িক pকৃিত। তাi ৈপেত পিরেয়িছ!” 
 
        “িযিন শয্ামা, িতিনi bh। যাঁরi rপ, িতিনi arপ। িযিন সgণ, িতিনi িনgর্ণ। bh শিk -- শিk bh. 
aেভদ। সিcদানnময় আর সিcদানnময়ী।” 
 
        েগািবn -- েযাগমায়া েকন বেল? 
 
        ীরামকৃ  -- েযাগমায়া aথর্াৎ পুrষ-pকৃিতর েযাগ। যা িকছু েদখছ সবi পুrষ-pকৃিতর েযাগ। িশবকালীর 
মূিতর্, িশেবর uপর কালী দাঁিড়য়া আেছন। িশব শব হেয় পেড় আেছন। কালী িশেবর িদেক েচেয় আেছন। ei 
সমsi পুrষ-pকৃিতর েযাগ। পুrষ িনিkয়, তাi িশব শব হেয় আেছন। পুrেষর েযােগ pকৃিত সমs কাজ 
করেছন। সৃি -িsিত-pলয় করেছন! 
 
        “রাধাকৃ -যুগলমূিতর্রo মােন oi। oi েযােগর জনয্ বি মভাব। েসi েযাগ েদখাবার জনয্i ীকৃে র 
নােক মুkা, ীমতীর নােক নীল পাথর। ীমতীর েগৗর বরণ মুkার নয্ায় ujjল। ীকৃে র শয্ামবণর্, তাi 

ীমতীর নীল পাথর। আবার ীকৃ  পীতবসন o ীমতী নীলবসন পেরেছন। 
 
        “utম ভk েক? েয bhjােনর পর েদেখ, িতিনi জীবজগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। pথেম ‘েনিত’ 
‘েনিত’ িবচার কের ছােদ েপৗঁিছেত হয়। তারপর েস েদেখ, ছাদo েয িজিনেস ৈতয়াির -- iট, চুন, সুড়িক -- 
িসঁিড়o েসi িজিনেস ৈতয়াির। তখন েদেখ, bhi জীবজগৎ সমs হেয়েছন। 
 
        “ ধু িবচার! থু! থু! -- কাজ নাi। 
 
        (ঠাকুর মুখামৃত েফিলেলন।)  
 
        “েকন িবচার কের  হেয় থাকব? যতkণ ‘আিম তুিম’ আেছ, ততkণ েযন তাঁর পাদপেd dাভিk 
থােক।” 
 
        (েগািবেnর pিত) -- কখনo  বিল -- তুিমi আিম, আিমi তুিম। আবার কখনo ‘তুিমi তুিম’ হেয় যায়। 
তখন ‘আিম’ খঁুেজ পাi না। 
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        “শিkরi aবতার। eক মেত রাম o কৃ  িচদানnসাগেরর dিট েঢu। 
 
        “aৈdতjােনর পর ৈচতনয্লাভ হয়। তখন েদেখ, সবর্ভূেত ৈচতনয্rেপ িতিন আেছন। ৈচতনয্লােভর পর 
আনn। aৈdত, ৈচতনয্, িনতয্ানn।” 
 

[ঈ েরর rপ আেছ -- েভাগবাসনা েগেল বয্াকুলতা ] 
 
        (মাsােরর pিত) -- আর েতামায় বলিছ, rপ, ঈ রীয় rপ aিব াস কেরা না। rপ আেছ িব াস কর! 
তারপর েয rপিট ভালবাস েসi rপ ধয্ান কেরা। 
 
        (েগািবেnর pিত) -- িক জােনা, যতkণ েভাগবাসনা, ততkণ ঈ রেক জানেত বা দশর্ন করেত pাণ বয্াকলু 
হয় না। েছেল েখলা িনেয় ভুেল থােক। সেnশ িদেয় ভুেলাo খািনক সেnশ খােব। যখন েখলাo ভাল লােগ না, 
সেnশo ভাল লােগ না, তখন বেল, ‘মা যাব!’ আর সেnশ চায় না। যােক েচেন না, েকানo কােল েদেখ নাi, েস 
যিদ বেল, আয় মার কােছ িনেয় যাi -- তারi সে  যােব। েয েকােল কের িনেয় যায় তারi সে  যােব। 
 
        “সংসােরর েভাগ হেয় েগেল i েরর জনয্ pাণ বয্াকলু হয়। িক কের তাঁেক পাব -- েকবল ei িচnা হয়। 
েয যা বেল তাi েন।” 
 
        মাsার (sগত) -- েভাগবাসনা েগেল ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হয়। 
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বলরাম-মিnের ঈ রদশর্ন কথা 
 

[জীবেনর uেdশয্ -- The End of Life] 
 
        আর-eকিদন 18i aগs, 1883 (2রা ভাd, শিনবার), ৈবকােল বলরােমর বািড় আিসয়ােছন। ঠাকুর 
aবতারতtt বুঝাiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- aবতার েলাকিশkার জনয্ ভিk-ভk িনেয় থােক। েযমন ছােদ uেঠ 
িসঁিড়েত আনােগানা করা। aনয্ মানুষ ছােদ uঠবার জনয্ ভিkপেথ থাকেব; যতkণ না jানলাভ হয়, যতkণ না 
সব বাসনা যায়। সব বাসনা েগেলi ছােদ uঠা যায়। েদাকানদার যতkণ না িহসাব েমেট ততkণ ঘুমায় না। 
খাতায় িহসাব িঠক কের তেব ঘুমায়! 
 
       (মাsােরর pিত) -- ঝাঁপ িদেল হেবi হেব! ঝাঁপ িদেল হেবi হেব। 
 
        “আcা, েকশব েসন, িশবনাথ eরা েয uপাসনা কের, েতামার িকrপ েবাধ হয়?” 
 
        মাsার -- আjা, আপিন েযমন বেলন, তাঁরা বাগান বণর্নাi কেরন, িকnt বাগােনর মািলকেক দশর্ন করার 
কথা খুব কমi বেলন। pায় বাগান বণর্নায় আরm আর uহােতi েশষ। 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক! বাগােনর মািলকেক েখাঁজা আর তাঁর সে  আলাপ করা eiেটi কাজ। ঈ রদশর্নi 
জীবেনর uেdশয্।1 
 
        বলরােমর বািড় হiেত eiবার aধেরর বািড় আিসয়ােছন। সnয্ার পর aধেরর ৈবঠকখানায় নামসংকীতর্ন o 
নৃতয্ কিরেতেছন। ৈব বচরণ কীতর্িনয়া গান গাiেতেছন। aধর, মাsার, রাখাল pভৃিত uপিsত আেছন। 
 

[aধেরর বািড়েত কীতর্নানn o aধেরর pিত uপেদশ ] 
 
        কীতর্নােn ঠাকুর ভাবািব  হiয়া বিলেতেছন, “eখানকার াবণ মােসর জল ভােলা নয়। াবণ মােসর জল 
খুব hড়hড় কের আেস আবার েবিরেয় যায়। eখােন পাতাল েফাঁড়া িশব, বসােনা িশব নয়। তুi রাগ কের 
দিkেণ র েথেক চেল eিল, আিম মােক বললুম, মা eর aপরাধ িনসিন।” 
 
        ীরামকৃ  িক aবতার? পাতাল েফাঁড়া িশব? 
 
        আবার aধরেক ভাবািব  হiয়া বিলেতেছন, “বাপু! তুিম েয নাম কেরিছেল তাi ধয্ান কেরা।” 
  
        ei বিলয়া aধেরর িজhা a িুল dারা sশর্ কিরেলন o িজhােত িক িলিখয়া িদেলন। ei িক aধেরর 
                                                 
1 ...আtা বা aের d বয্ঃ ে াতেবয্া মnেবয্া িনিদধয্ািসতেবয্া...৷৷                                      [বৃহদারণয্েকাপিনষd , 2/4/5] 
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আদয্াশিk o aবতারতtt  
 
        আর-eকিদন ঠাকুর দিkেণ র-মিnের দিkণ-পূবর্ বারাnায় িসঁিড়েত বিসয়া আেছন। সে  রাখাল, মাsার 
হাজরা। ঠাকুর রহসয্ কিরেত কিরেত বালয্কােলর aেনক কথা বিলেতেছন। 
 

[দিkেণ ের-সমািধs ীরামকৃ  o জগnাতার সে  তাঁহার কথা ] 
 
        ঠাকুর সমািধs। সnয্া হiয়ােছ। িনেজর ঘের েছাট খাটিটেত বেস আেছন o জগnাতার সিহত কথা 
কিহেতেছন। বিলেতেছন, “মা, eত হা াম কিরস েকন? মা, oখােন িক যাব? আমায় িনেয় যাস েতা যাব!” 
 
        ঠাকুেরর েকান ভেkর বািড়েত যাবার কথা হiয়ািছল! তাi িক জগnাতার আjার জনয্ eirপ 
বিলেতেছন? 
 
        জগnাতার সে  ীরামকৃ  আবার কথা কিহেতেছন। eবার েকান anর  ভেkর জনয্ বুিঝ pাথর্না 
কিরেতেছন। বিলেতেছন, “মা, eেক িনখাদ কর। আcা মা, oেক eককলা িদিল েকন?” 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়ােছন। আবার বিলেতেছন, “o! বুেঝিছ, eেতi েতার কাজ হেব!” 
 
        েষালকলার eককলা শিkেত েতার কাজ aথর্াৎ েলাকিশkা হেব, ei কথা িক ঠাকুর বিলেতেছন? 
 
        eiবার ভাবািব  aবsায় মাsার pভৃিতেক আদয্াশিk o aবতারতtt বিলেতেছন। 
 
        “িযিন bh িতিনi শিk। তাঁেকi মা বেল ডািক। যখন িনিkয় তখন তাঁেক bh বিল, আবার যখন সৃি -
িsিত-সংহার কাযর্ কেরন, তখন তাঁেক শিk বিল। েযমন িsর জল, আর জেল েঢu হেয়েছ। শিkলীলােতi 
aবতার। aবতার েpমভিk িশখােত আেসন। aবতার েযন গাভীর বাঁট। dg বাঁেটর েথেকi পাoয়া যায়! 
 
        “মানুেষ িতিন aবতীণর্ হন। েযমন ঘুিটর িভতর মাছ eেস জেম।” 
 
        ভেkরা েকহ েকহ ভািবেতেছন, ীরামকৃ  িক aবতার পুrষ? েযমন ীকৃ , ৈচতনয্েদব, Christ? 
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দিkেণ র-মিnের ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আজ দিkেণ র-মিnের ভkসে । াবণ কৃ া pিতপদ (3রা ভাd), 19েশ aগs, 
1883 ী াb। আজ রিববার। eiমাt েভাগারিতর সময় সানাi বািজেতিছল। ঠাকুরঘর বn হiল। ঠাকুর 

ীরামকৃ  pসাদpািpর পর িকি ৎ িব াম কিরেতেছন। িব ােমর পর -- eখনo মধয্াhকাল -- িতিন তাঁহার ঘের 
েছাট তkেপােশর uপর বিসয়া আেছন। eমন সময় মাsার আিসয়া pণাম কিরেলন। িকয়ৎkণ পের তাঁহার সে  
েবদাn সmেn কথা হiেত লািগল। 
 

[েবদাnবাদীিদেগর মত -- কৃ িকেশােরর কথা ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েদখ, a াবkসংিহতায় আtjােনর কথা আেছ। আtjানীরা বেল,      
‘েসাঽহm ’ aথর্াৎ “আিমi েসi পরমাtা।” e-সব েবদাnবাদী সnয্াসীর মত, সংসারীর পেk e-মত িঠক নয়। 
সবi করা যােc, aথচ “আিমi েসi িনিkয় পরমাtা” -- e িকrেপ হেত পাের? েবদাnবাদীরা বেল, আtা 
িনিলর্p। সুখ-dঃখ, পাপ-পুণয্ -- e-সব আtার েকানo aপকার করেত পাের না; তেব েদহািভমানী েলাকেদর ক  
িদেত পাের। েধাঁয়া েদoয়াল ময়লা কের, আকােশর িকছু করেত পাের না। কৃ িকেশার jানীেদর মেতা বলত, 
আিম ‘খ’ -- aথর্াৎ আকাশবৎ। তা েস পরমভk; তার মুেখ oকথা বরং সােজ, িকnt সকেলর মুেখ নয়। 
 

[পাপ o পুণয্ -- মায়া না দয়া? ] 
 
        “িকnt ‘আিম মুk’ e-aিভমান খুব ভাল। ‘আিম মুk’ e-কথা বলেত বলেত েস মুk হেয় যায়। আবার 
‘আিম বd’ ‘আিম বd’ e-কথা বলেত বলেত েস বয্িk বdi হেয় যায়। েয েকবল বেল ‘আিম পাপী’ ‘আিম পাপী’ 
েসi সালাi পেড় যায়! বরং বলেত হয়, আিম তাঁর নাম কেরিছ, আমার পাপ িক, বnন িক!” 
 
        (মাsােরর pিত) -- েদখ, আমার মনটা বড় খারাপ হেয়েছ। hেদ1 িচিঠ িলেখেছ, তার বড় aসুখ। eিক 
মায়া, না দয়া? 
 
        মাsার িক বিলেবন? চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- মায়া কােক বেল জােনা? বাপ-মা, ভাi-ভgী, stী-পুt, ভািগনা-ভািগনী, ভাiেপা-ভাiিঝ -- 
ei সব আtীেয়র pিত ভালবাসা। দয়া মােন -- সবর্ভূেত ভালবাসা। আমার eটা িক হল, মায়া না দয়া? hেদ 
িকnt আমার aেনক কেরিছল -- aেনক েসবা কেরিছল -- হােত কের g পির ার করত। েতমিন েশেষ শািso 
িদেয়িছল। eত শািs েয, েপাsার uপর িগেয় গ ায় ঝাঁপ িদেয় েদহতয্াগ করেত িগিছলাম। িকnt আমার aেনক 
কেরিছল -- eখন েস িকছু (টাকা) েপেল মনটা িsর হয়। িকnt েকাn  বাবুেক আবার বলেত যাব! েক বেল েবড়ায়? 
 
                                                 
1 hদয় iং 1881 sানযাtার িদন পযর্n কালীবািড়েত pায় েতiশ বৎসর পরমহংসেদেবর েসবা কিরয়ািছেলন। সmেকর্ hদয় তাঁহার 
ভািগেনয়। তাঁহার জnভূিম hগলী েজলার anঃপাতী িসoড় gাম। oi gাম ঠাকুেরর জnভূিম ৺কামারপুকুর হiেত di েkাশ। 1306 
সােলর ৈবশাখ মােস িdষি  বৎসর বয়ঃkেম জnভূিমেত তাঁহার পরেলাক pািp হiয়ােছ। 
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মৃnয় আধাের িচnয়ী েদবী -- িব পুুের মৃnয়ীদশর্ন 
 
        েবলা dেটা-িতনটার সময় ভkবীর ীযুk aধর েসন o ীযুk বলরাম বসু আিসয়া uপনীত হiেলন o 
পরমহংসেদবেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। তাঁহারা িজjাসা কিরেলন, আপিন েকমন 
আেছন? ঠাকুর বিলেলন, “হাঁ, শরীর ভাল আেছ, তেব আমার মেন eকটু ক  হেয় আেছ।” 
 
        hদেয়র পীড়া সmেn েকান কথারi utাপন কিরেলন না। 
 
        বড়বাজােরর মিlকেদর িসংহবািহনী েদবী-িবgেহর কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  -- িসংহবািহনী আিম েদখেত িগিছলুম। চাষােধাপাপাড়ার eকজন মিlকেদর বািড়েত ঠাকুরেক 
েদখলুম। েপােড়া বািড়, তারা গিরব হেয় েগেছ। eখােন পায়রার g, oখােন েশoলা, eখােন ঝুরঝুর কের বািল-
সুরিক পড়েছ। aনয্ মিlকেদর বািড়র েযমন েদেখিছ, e-বািড়র েস ী নাi। (মাsােরর pিত) -- আcা, eর মােন 
িক বল েদিখ। 
 
        (মাsার চুপ কিরয়া আেছন) 
 
        “িক জােনা। যার যা কেমর্র েভাগ আেছ, তা তার করেত হয়। সংsার, pারb e-সব মানেত হয়। 
 
        “আর েপােড়া বািড়েত েদখলুম েয, েসখােনo িসংহ-বািহনীর মুেখর ভাব jলjল করেছ। আিবভর্াব মানেত 
হয়। 
 
        “আিম eকবার িব ুপুের িগিছলুম। রাজার েবশ সব ঠাকুরবািড় আেছ। েসখােন ভগবতীর মূিতর্ আেছ, নাম 
মৃnয়ী। ঠাকুরবািড়র কােছ বড় দীিঘ। কৃ বাঁধ। লালবাঁধ। আcা, দীিঘেত আবাঠার (মাথাঘষার) গn েপলমু েকন 
বল েদিখ? আিম েতা জানতুম না েয, েমেয়রা মৃnয়ীদশর্েনর সময় আবাঠা তাঁেক েদয়। আর দীিঘর কােছ আমার 
ভাবসমািধ হল, তখন িবgহ েদিখ নাi। আেবেশ েসi দীিঘর কােছ মৃnয়ীদশর্ন হল -- েকামর পযর্n।” 
 

[ভেkর সুখ-dঃখ -- ভাগবত o মহাভারেতর কথা ] 
 
        eতkেণ আর সব ভk আিসয়া জুিটেতেছন। কাবুেলর রাজিবpব o যুেdর কথা uিঠল। eকজন বিলেলন 
েয, iয়াকুব খাঁ িসংহাসনচুয্ত হiয়ােছন। িতিন পরমহংসেদবেক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, মহাশয়, iয়াকুব খাঁ 
িকnt eকজন বড় ভk। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, সুখ-dঃখ েদহধারেণর ধমর্। কিবক ণ চnীেত আেছ েয, কালুবীর েজেল িগিছল; 
তার বুেক পাষাণ িদেয় েরেখিছল। -- িকnt  কালুবীর ভগবতীর বরপুt। েদহধারণ করেলi সুখ-dঃখ েভাগ আেছ। 
 
        “ ীমn বড় ভk। আর তার মা খুlনােক ভগবতী কত ভালবাসেতন। েসi ীমেnর কত িবপদ। মশােন 
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কাটেত িনেয় িগিছল। 
 
        “eকজন কাঠুের পরম ভk, ভগবতীর দশর্ন েপেল; িতিন কত ভালবাসেলন, কত কৃপা করেলন। িকnt তার 
কাঠুেরর কাজ আর ঘুচল না! েসi কাঠ েকেট আবার েখেত হেব। কারাগাের চতুর্ভুজ শ চkগদাপdধারী ভগবান 
েদবকীর দশর্ন হল। িকnt কারাগার ঘুচল না।” 
 
        মাsার -- ধু কারাগার েঘাচা েকন? েদহi েতা যত জ ােলর েগাড়া। েদহটা ঘুেচ যাoয়া uিচত িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, pারb কেমর্র েভাগ। েয কিদন েভাগ আেছ, েদহ ধারণ করেত হয়। eকজন কানা 
গ াsান করেল। পাপ সব ঘুেচ েগল। িকnt কানােচাখ আর ঘুচল না। (সকেলর হাসয্) পূবর্জেnর কমর্ িছল তাi 
েভাগ। 
 
        মিণ -- েয বাণটা েছাড়া েগল, তার uপর েকানo আয়t থােক না। 
 
        ীরামকৃ  -- েদেহর সুখ-dঃখ যাi েহাক, ভেkর jান, ভিkর ঐ যর্ থােক েস ঐ যর্ কখনo যাবার নয়। 
েদখ না, পা েবর aত িবপদ! িকnt e-িবপেদ তারা ৈচতনয্ eকবারo হারায় নাi। তােদর মেতা jানী, তােদর 
মেতা ভk েকাথায়? 
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‘সমািধমিnের’ -- কােpন o নেরেndর আগমন 
 
        eমন সমেয় নেরnd o িব নাথ uপাধয্ায় আিসয়া uপিsত হiেলন। িব নাথ েনপােলর রাজার uিকল -- 
রাজpিতিনিধ। ঠাকুর তাঁহােক কােpন বিলেতন। নেরেndর বয়স বছর বাiশ, িব.e. পিড়েতেছন। মােঝ মােঝ, 
িবেশষতঃ রিববাের দশর্ন কিরেত আেসন। 
 
        তাঁহারা pণাম কিরয়া uপিব  হiেল, পরমহংসেদব নেরndেক গান গািহেত aনুেরাধ কিরেলন। ঘেরর 
পি ম ধাের তানপুরািট ঝুলােনা িছল। সকেল eকদৃে  গায়েকর িদেক চািহয়া রিহেলন। বাঁয়া o তলবার সুর বাঁধা 
হiেত লািগল -- কখন গান হয়। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- েদখ, e আর েতমন বােজ না। 
 
        কােpন -- পূণর্ হেয় বেস আেছ, তাi শb নাi। (সকেলর হাসয্) পূণর্কুm। 
 
        ীরামকৃ  -- (কােpেনর pিত) -- িকnt নারদািদ? 
 
        কােpন -- তাঁরা পেরর dঃেখ কথা কেয়িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ নারদ, কেদব -- eঁরা সমািধর পর েনেম eেসিছেলন, -- দয়ার জনয্, পেরর িহেতর 
জনয্, তাঁরা কথা কেয়িছেলন। 
 
        নেরnd গান আরm কিরেলন -- গাiেলন: 
 
 সতয্ং িশব সুnর rপ ভািত hদমিnের। 
  (েসিদন কেব বা হেব)। 
 িনরিখ িনরিখ aনুিদন েমারা ডুিবব rপসাগের ৷৷ 
 jান-aনnrেপ পিশেব নাথ মম hেদ, 
 aবাk  হiেয় aধীর মন শরণ লiেব ীপেদ। 
 আনn aমৃতrেপ uিদেব hদয়-আকােশ, 
 চnd uিদেল চেকার েযমন kীড়েয় মন হরেষ, 
 আমরাo নাথ েতমিন কের মািতব তব pকােশ ৷৷ 
 শাnং িশব aিdতীয় রাজ-রাজ চরেণ, 
 িবকাiব oেহ pাণসখা আফল কিরব জীবেন। 
 eমন aিধকার, েকাথা পাব তার, sগর্েভাগ জীবেন (সশরীের) ৷৷ 
 dমপাপিবdং rপ েহিরয়া নাথ েতামার, 
 আেলাক েদিখেল আঁধার েযমন যায় পলাiেয় সtর, 
 েতমিন নাথ েতামার pকাশ পলাiেব পাপ-আঁধার। 
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 oেহ rবতারাসম hেদ jলn িব াস েহ, 
 jািল িদেয় িদনবnু পুরাo মেনর আশ, 
 আিম িনিশিদন েpমানn মগন হiেয় েহ। 
 আপনাের ভুেল যাব েতামাের পাiেয় েহ ৷৷ 
  (েসিদন কেব হেব) ৷৷ 
 
        “আনn aমৃতrেপ” ei কথা বিলেত না বিলেত ঠাকুর ীরামকৃ  গভীর সমািধেত িনমg হiেলন! আসীন 
হiয়া করেজােড় বিসয়া আেছন। পূবর্াসয্। েদহ unত। আনnময়ীর rপসাগের িনমg হiয়ােছন! েলাকবাহয্ 
eেকবােরi নাi। াস বিহেছ িক না বিহেছ! snনহীন! িনেমষশূনয্। িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। েযন e-
রাজয্ ছািড়য়া েকাথায় িগয়ােছন। 
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প দশ পিরেcদ 
 

সিcদানnলােভর uপায় -- jানী o ভkেদর pেভদ 
 
        সমািধ ভ  হiল। iিতপূেবর্ নেরnd ীরামকৃে র সমািধ দৃে  কk তয্াগ কিরয়া পূবর্িদেকর বারাnায় চিলয়া 
িগয়ােছন। েসখােন হাজরা মহাশয় কmলাসেন হিরনােমর মালা হােত কিরয়া বিসয়া আেছন। তাঁহার সে  নেরnd 
আলাপ কিরেতেছন। eিদেক ঘের eকঘর েলাক। ীরামকৃ  সমািধভে র পর ভkেদর মেধয্ দৃি পাত কিরেলন। 
েদেখন েয, নেরnd নাi। শূনয্ তানপুরা পিড়য়া রিহয়ােছ। আর ভkগণ সকেল তাঁর িদেক ঔৎসুেকয্র সিহত চািহয়া 
রিহয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আgন েjেল েগেছ, eখন থাকল আর েগল! (কােpন pভৃিতর pিত) -- িচদানn আেরাপ 
কর, েতামােদরo আনn হেব। িচদানn আেছi; -- েকবল আবরণ o িবেkপ; িবষয়াসিk যত কমেব, i েরর 
pিত মিত তত বাড়েব। 
 
        কােpন -- কিলকাতার বািড়র িদেক যত আসেব, কাশী েথেক তত তফাত হেব। কাশীর িদেক যত যােব, 
বািড় েথেক তত তফাত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- ীমতী যত কৃে র িদেক egেcন, ততi কৃে র েদহগn পািcেলন। i েরর িনকট যত 
যাoয়া যায়, ততi তােত ভাবভিk হয়। সাগেরর িনকট নদী যতi যায়, ততi েজায়ার-ভাটা েদখা যায়। 
 
        “jানীর িভতর eকটানা গ া বিহেত থােক। তার পেk সব spবৎ। েস সবর্দা s-srেপ থােক। ভেkর 
িভতর eকটানা নয়, েজায়ার-ভাটা হয়। হােস-কাঁেদ, নােচ গায়। ভk তাঁর সে  িবলাস করেত ভালবােস -- কখন 
সাঁতার েদয়, কখন ডুেব, কখন uেঠ -- েযমন জেলর িভতর বরফ ‘টাপুর-টুপুর’ ‘টাপুর-টুপুর’ কের।” (হাসয্) 
 

[সিcদানn o সিcদানnময়ী -- bh o আদয্া শিk aেভদ ] 
 
        “jানী bhেক জানেত চায়। ভেkর ভগবান, -- ষৈড় যর্পূণর্ সবর্শিkমান ভগবান। িকnt বstতঃ bh আর 
শিk aেভদ -- িযিন সিcদানn, িতিনi সিcদানnময়ী। েযমন মিণর েজয্ািতঃ o মিণ; মিণর েজয্ািতঃ বলেলi 
মিণ বুঝায়, মিণ বলেলi েজয্ািতঃ বুঝায়। মিণ না ভাবেল মিণর েজয্ািতঃ ভাবেত পারা যায় না -- মিণর েজয্ািতঃ 
না ভাবেল মিণ ভাবেত পারা যায় না। 
 
        “eক সিcদানn শিkেভেদ uপািধ েভদ -- তাi নানাrপ -- ‘েস েতা তুিমi েগা তারা!’ েযখােন কাযর্ 
(সৃি , িsিত, pলয়) েসiখােনi শিk। িকnt জল িsর থাকেলo জল, তর , ভুড়ভুিড় হেলo জল। েসi 
সিcদানni আদয্াশিk -- িযিন সৃি -িsিত-pলয় কেরন। েযমন কােpন যখন েকান কাজ কেরন না তখনo িযিন, 
আর কােpন পূজা করেছন, তখনo িতিন; আর কােpন লাট সােহেবর কােছ যােcন, তখনo িতিন; েকবল uপািধ 
িবেশষ।” 
 
        কােpন -- আjা হাঁ, মহাশয়। 
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        ীরামকৃ  -- আিম ei কথা েকশব েসনেক বেলিছলাম। 
 
        কােpন -- েকশব েসন াচার, েscাচার, িতিন বাবু, সাধু নন। 
 
        ীরামকৃ  -- (ভkেদর pিত) -- কােpন আমায় বারণ কের, েকশব েসেনর oখােন েযেত। 
  
        কােpন -- মহাশয়, আপিন যােবন, তা আর িক করব। 
 
        ীরামকৃ  (িবরkভােব) -- তুিম লাট সােহেবর কােছ েযেত পার টাকার জনয্, আর আিম েকশব েসেনর 
কােছ েযেত পাির না? েস ঈ রিচnা কের, হিরনাম কের। তেব না তুিম বল ‘ঈ র-মায়া-জীব-জগৎ’ -- িযিন ঈ র, 
িতিনi ei সব জীবজগৎ হেয়েছন।          
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েষাড়শ পিরেcদ 
 

নেরndসে  -- jানেযাগ o ভিkেযােগর সমnয় 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হiেত utর-পূেবর্র বারাnায় চিলয়া েগেলন। কােpন o aনয্ানয্ ভেkরা ঘেরi 
বিসয়া তাঁর pতয্াগমন pতীkা কিরেতেছন। মাsার তাঁহার সে  oi বারাnায় আিসেলন। utর-পূেবর্র বারাnায় 
নেরnd হাজরার সিহত কেথাপকথন কিরেতিছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  জােনন, হাজরা বড়  jানিবচার কেরন -- 
বেলন, “জগৎ spবৎ -- পূজা ৈনেবদয্ e-সব মেনর ভুল -- েকবল s-srপেক িচnা করাi uেdশয্, আর ‘আিমi 
েসi’।” 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- িক েগা! েতামােদর িক সব কথা হেc? 
 
        নেরnd (সহােসয্) -- কত িক কথা হেc -- ‘লmা’ ‘লmা’ কথা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িকnt dাjান আর dাভিk eক। dাjান েযখােন dাভিko েসiখােন িনেয় 
যায়। ভিkপথ েবশ সহজ পথ। 
 
        নেরnd -- “আর কাজ নাi jানিবচাের, েদ মা পাগল কের।” (মাsােরর pিত) েদখুন, হয্ািমলটn e পড়লুম 
-- িলখেছন, “A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of 
Religion.” 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eর মােন িক গা? 
 
        নেরnd -- িফলসিফ (দশর্নশাst) পড়া েশষ হেল মানুষটা পি তমূখর্ হেয় দাঁড়ায়, তখন ধমর্ ধমর্ কের। তখন 
ধেমর্র আরm হয়। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- Thank you! Thank you! (হাসয্) 
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সpদশ পিরেcদ 
 

সnয্াসমাগেম হির িন -- নেরেndর কত gণ 
 
        িকয়ৎkণ পের সnয্া আগতpায় েদিখয়া aিধকাংশ েলাক বাটী গমন কিরেলন। নেরndo িবদায় লiেলন। 
 
        েবলা পিড়য়া আিসেত লািগল। সnয্া হয় হয়। ঠাকুরবািড়র ফরাশ চািরিদেক আেলার আেয়াজন কিরেতেছ। 
কালীঘেরর o িব ুঘেরর diজন পূজারী গ ায় aধর্ িনমg হiয়া বাহয্ o anর িচ কিরেতেছন; শী  িগয়া আরিত 
o ঠাকুরেদর রািtকালীন শীতল িদেত হiেব। দিkেণ র gামবাসী যুবকবৃn -- কাহারo হােত ছিড়, েকহ বnুসে  
-- বাগােন েবড়াiেত আিসয়ােছ। তাহারা েপাsার uপর িবচরণ কিরেতেছ o কুসুমগnবাহী িনমর্ল সাnয্ সমীরণ 
েসবন কিরেত কিরেত াবণ মােসর খরেsাতা iষৎ বীিচিবকিmত গ াpবাহ েদিখেতেছ। তnেধয্ হয়েতা েকহ 
aেপkাকৃত িচnাশীল প বিটর িবজনভূিমেত পাদচারণ কিরেতেছ। ভগবান ীরামকৃ o পি েমর বারাnা হiেত 
িকয়ৎকাল গ াদশর্ন কিরেত লািগেলন। 
 
        সnয্া হiল। ফরাশ আেলাgিল jািলয়া িদয়া েগল। পরমহংসেদেবর ঘের আিসয়া দাসী pদীপ jািলয়া ধুনা 
িদল। eিদেক dাদশ মিnের িশেবর আরিত, তৎপেরi িব ুঘেরর o কালীঘেরর আরিত আরm হiল। কাঁসর, ঘিড় 
o ঘnা মধুর o গmীর িননাদ কিরেত লািগল -- মধুর o গmীর -- েকননা, মিnেরর পাে র্i কলকলিননািদনী 
গ া। 
 
        াবেণর কৃ া pিতপদ, িকয়ৎkণ পেরi চাঁদ uিঠল। বৃহৎ uঠান o uদয্ানিsত বৃkশীষর্ kেম চndিকরেণ 
pািবত হiল। eিদেক েজয্াৎsাsেশর্ ভাগীরথীসিলল কত আনn কিরেত কিরেত pবািহত হiেতেছ। 
 
        সnয্ার পেরi ীরামকৃ  জগnাতােক নমsার কিরয়া হাততািল িদয়া হির িন কিরেতেছন। কkমেধয্ 
aেনকgিল ঠাকুরেদর ছিব -- rব-phােদর ছিব, রাম রাজার ছিব, মা-কালীর ছিব, রাধাকৃে র ছিব। িতিন সকল 
ঠাকুরেক uেdশ কিরয়া o তাঁহােদর নাম কিরয়া pণাম কিরেতেছন। আবার বিলেতেছন, bh-আtা-ভগবান; 
ভাগবত-ভk-ভগবান; bh-শিk, শিk-bh; েবদ-পুরাণ-তnt; গীতা-গায়tী। শরণাগত, শরণাগত; নাহং, নাহং; 
তঁুh, তঁুh; আিম যnt, তুিম যntী; iতয্ািদ। 
 
        নােমর পর ীরামকৃ  করেজােড় জগnাতার িচnা কিরেতেছন। di-চািরজন ভk সnয্া সমাগেম 
uদয্ানমেধয্ গ াতীের েবড়াiেতিছেলন। তাঁহারা ঠাকুরেদর আরিতর িকয়ৎkণ পের পরমহংসেদেবর ঘের kেম 
kেম আিসয়া জুিটেতেছন। পরমহংসেদব খােট uপিব । মাsার, aধর, িকেশারী iতয্িদ িনেচ সmুেখ বিসয়া 
আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- নেরnd, ভবনাথ, রাখাল -- eরা সব িনতয্িসd, ঈ রেকািট। eেদর িশkা 
েকবল বাড়ার ভাগ। েদখ না, নেরnd কাহােকo েকয়ার (gাহয্) কের না। আমার সে  কােpেনর গািড়েত যািcল -- 
কােpন ভাল জায়গায় বসেত বলেল -- তা েচেয়o েদখেল না। আমারi aেপkা রােখ না! আবার যা জােন, তাo 
বেল না -- পােছ আিম েলােকর কােছ বেল েবড়াi েয, নেরnd eত িবdান। মায়ােমাহ নাi। -- েযন েকান বnন 
নাi! খুব ভাল আধার। eকাধাের aেনক gণ -- গাiেত-বাজােত, িলখেত-পড়েত! eিদেক িজেতিndয়, -- বেলেছ 
িবেয় করেব না। নেরnd আর ভবনাথ dজেন ভারী িমল -- েযন stী-পুrষ। নেরnd েবিশ আেস না। েস ভাল। েবিশ 
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eেল আিম িবhল হi। 
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 দিkেণ র-মিnের ভkসে   
 

[মিণেমাহনেক িশkা -- bhদশর্েনর লkণ -- ধয্ানেযাগ ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  েছাট খাটিটেত বিসয়া মশািরর িভতর ধয্ান কিরেতেছন। রাত 7টা-8টা হiেব। মাsার 
েমেঝেত বিসয়া আেছন -- o তাঁহার eকিট বnু হিরবাবু। আজ েসামবার, 20েশ aগs, 1883 ী াb, াবেণর 
কৃ া িdতীয়া িতিথ। 
 
        আজকাল eখােন হাজরা থােকন, রাখাল pায়i থােকন -- কখনo aধেরর বািড় িগয়া থােকন। নেরnd 
ভবনাথ, aধর, বলরাম, রাম, মেনােমাহন, মাsার pভৃিত pায় pিত সpােহi আিসয়া থােকন। 
 
        hদয় ঠাকুেরর aেনক েসবা কিরয়ািছেলন। েদেশ তাঁহার aসুখ িনয়া ঠাকুর বড়i িচিnত। তাi eকজন 
ভk ীযুk রাম চাটুেজয্র হােত আজ দশিট টাকা িদয়ােছন hদয়েক পাঠাiেত। িদবার সময় ঠাকুর েসখােন 
uপিsত িছেলন না। ভkিট eকিট চুমিক ঘিট আিনয়ােছন -- ঠাকুর বিলয়া িদয়ািছেলন, “eখানকার জনয্ eকিট 
চুমিক ঘিট আনেব, ভেkরা জল খােব।” 
 
        মাsােরর বnু হিরবাবুর pায় eগার বৎসর হiল পtীিবেয়াগ হiয়ােছ। আর িববাহ কেরন নাi। মা-বাপ, 
ভাi-ভgী সকেলi আেছন। তাঁহােদর uপর েsহ-মমতা খুব কেরন o তাঁহােদর েসবা কেরন। বয়ঃkম 28।29। 
ভেkরা আিসয়া বিসেলi ঠাকুর মশাির হiেত বািহর হiেলন। মাsার pভৃিত সকেল ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। 
ঠাকুেরর মশাির তুিলয়া েদoয়া হiল। িতিন েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন o কথা কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- মশািরর িভতর ধয্ান করিছলাম। ভাবলাম, েকবল eকটা rপ কlনা বi 
েতা না, তাi ভাল লাগল না। িতিন দp  কের েদিখেয় েদন েতা হয়। আবার মেন করলাম, েকবা ধয্ান কের, কারi 
বা ধয্ান কির। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। আপিন বেলেছন েয, িতিনi জীব, জগৎ ei সব হেয়েছন -- েয ধয্ান করেছ েসo 
িতিন। 
 
        ীরামকৃ  -- আর িতিন না করােল েতা আর হেব না। িতিন ধয্ান করােল তেবi ধয্ান হেব। তুিম িক বল? 
 
        মাsার -- আেj, আপনার িভতর ‘আিম’ নাi তাi eirপ হেc। েযখােন ‘আিম’ নাi েসখােন erপi 
aবsা। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt “আিম দাস, েসবক” eটুকু থাকা ভাল। েযখােন “আিম সব কাজ করিছ” েবাধ, েসখােন 
“আিম দাস, তুিম pভু” e-ভাব খুব ভাল। সবi করা যােc, েসবয্-েসবক ভােব থাকাi ভাল। 
 
        মিণেমাহন পরbh িক তাi সবর্দা িচnা কেরন। ঠাকুর তাহােক লkয্ কিরয়া আবার কিহেতেছন -- 
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        ীরামকৃ  -- bh আকাশবৎ। bেhর িভতর িবকার নাi। েযমন aিgর েকান রঙi নাi। তেব শিkেত িতিন 
নানা হেয়েছন। সtt, রজঃ, তমঃ -- ei িতনgণ শিkরi gণ। আgেন যিদ সাদা রঙ েফেল দাo সাদা েদখােব। 
যিদ লাল রঙ েফেল দাo লাল েদখােব। যিদ কােলা রঙ েফেল দাo তেব আgন কােলা েদখােব। bh -- সtt, 
রজঃ, তমঃ িতনgেণর aতীত। িতিন েয িক, মুেখ বলা যায় না। িতিন বােকয্র aতীত। েনিত েনিত কের কের যা 
বািক থােক, আর েযখােন আনn েসi bh। 
 
        “eকিট েমেয়র sামী eেসেছ; aনয্ aনয্ সমবয়s েছাকরােদর সিহত বািহেরর ঘের বেসেছ। eিদেক oi 
েমেয়িট o তার সমবয়sা েমেয়রা জানালা িদেয় েদখেছ। তারা বরিটেক েচেন না -- oi েমেয়িটেক িজjাসা 
করেছ, oiিট িক েতার বর? তখন েস eকটু েহেস বলেছ, না। আর eকজনেক েদিখেয় বলেছ, oiিট িক েতার 
বর? েস আবার বলেছ, না। আবার eকজনেক েদিখেয় বলেছ, oiিট িক েতার বর? েস আবার বলেছ, না। েশেষ 
তার sামীেক লkয্ কের িজjাসা করেল, oiিট েতার বর? তখন েস হাঁo বলেল না, নাo বলেল না -- েকবল 
eকটু িফk  কের েহেস চুপ কের রiল। তখন সমবয়sারা বুঝেল েয, oiিটi তার sামী। েযখােন িঠক bhjান 
েসখােন চুপ।” 
 

[সৎস  -- গৃহীর কতর্বয্ ] 
 
        (মিণর pিত) -- “আcা, আিম বিক েকন?” 
 
        মিণ -- আপিন েযমন বেলেছন, পাকা িঘেয় যিদ আবার কাঁচা লুিচ পেড় তেব আবার ছয্াঁক কলকল কের। 
ভkেদর ৈচতনয্ হবার জনয্ আপিন কথা কন। 
 
        ঠাকুর মাsােরর সিহত হাজরা মহাশেয়র কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- সেতর িক sভাব জােনা? েস কাহােকo ক  েদয় না -- বয্িতবয্s কের না। িনমntণ িগেয়েছ, 
কাr কাr eমন sভাব -- হয়েতা বলেল, আিম আলাদা বসব। িঠক ঈ ের ভিk থাকেল েবতােল পা পেড় না -- 
কাrেক িমথয্া ক  েদয় না। 
 
        “আর aসেতর স  ভাল না। তােদর কাছ েথেক তফাত থাকেত হয়। গা বাঁিচেয় চলেত হয়। (মিণর pিত) 
তুিম িক বল?” 
 
        মিণ -- আেj, aসৎসে  মনটা aেনক েনেম যায়। তেব আপিন বেলেছন, বীেরর কথা আলাদা। 
 
        ীরামকৃ  -- িকrপ? 
 
        মিণ -- কম আgেন eকটু কাঠ েঠেল িদেল িনেব যায়। আgন যখন দাu দাu কের jেল তখন কলাগাছটাo 
েফেল িদেল িকছু হয় না। কলাগাছ পুেড় ভs হেয় যায়। 
 
        ঠাকুর মাsােরর বnু হিরবাবুর কথা িজjাসা কিরেতেছন। 
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        মাsার -- iিন আপনােক দশর্ন করেত eেসেছন। eঁর aেনকিদন পtীিবেয়াগ হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িক কর গা? 
 
        মাsার -- eকরকম িকছুi কেরন না। তেব বািড়র ভাi-ভিগনী, বাপ-মা eেদর খুব েসবা কেরন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েস িক? তুিম েয “কুমেড়াকাটা বঠ্ ঠাকুর” হেল। তুিম না সংসারী, না হিরভk। e 
ভাল নয়। eক-eকজন বািড়েত পুrষ থােক, -- েমেয়েছেলেদর িনেয় রাতিদন থােক, আর বািহেরর ঘের বেস 
ভুড়ুর ভুড়ুর কের তামাক খায়, িন মর্া হেয় বেস থােক। তেব বািড়র িভতের কখনo িগেয় কুমেড়া েকেট েদয়। 
েমেয়েদর কুমেড়া কাটেত নাi, তাi েছেলেদর িদেয় তারা বেল পাঠায়, বঠ্ ঠাকুরেক েডেক আন। িতিন কুমেড়াটা 
dখানা কের িদেবন। তখন েস কুমেড়াটা dখানা কের েদয়, ei পযর্n পুrেষর বয্বহার। তাi নাম হেয়েছ 
“কুমেড়াকাটা বঠ্ ঠাকুর”। 
 
        “তুিম e-o কর -- o-o কর। ঈ েরর পাদপেd মন েরেখ সংসােরর কাজ কর। আর যখন eকলা থাকেব 
তখন পড়েব ভিkশাst -- ীমdাগবত বা ৈচতনয্চিরতামৃত -- ei সমs পড়েব।” 
 
        রাত pায় দশটা হয় eখনo ৺কালীঘর বn হয় নাi। মাsার বৃহৎ uঠােনর মেধয্ িদয়া রাম চাটুেজয্ 
মহাশেয়র সে  কথা কিহেত কিহেত pথেম ৺রাধাকােnর মিnের, পের মা-কালীর মিnের িগয়া pণাম কিরেলন। 
চাঁদ uিঠয়ােছ, াবেণর কৃ া িdতীয়া -- pা ণ, মিnরশীষর্, aিত সুnর েদখাiেতেছ। 
 
        ঠাকুর ঘের িফিরয়া আিসয়া মাsার েদিখেলন ঠাকুর খাiেত বিসেতেছন। দিkণােসয্ বিসেলন। খােদয্র মেধয্ 
eকটু সুিজর পােয়স আর di-eকখািন লুিচ। িকয়ৎkণ পের মাsার o তাঁহার বnু ঠাকুরেক pণাম কিরয়া িবদায় 
gহণ কিরেলন। আজi কিলকাতায় িফিরেবন। 
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ঊনিবংশ পিরেcদ 
 

grিশষয্-সংবাদ -- gহয্কথা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার েসi পূবর্পিরিচত ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া মিণর সিহত িনভৃেত কথা কিহেতেছন। 
মিণ েমেঝেত বিসয়া আেছন। আজ kবার, 7i েসpmর, 1883 ী াb, 22 েশ ভাd, kা ষ ী িতিথ, রাত 
আnাজ সােড় সাতটা বািজয়ােছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েসিদন কলকাতায় েগলাম। গািড়েত েযেত েযেত েদখলাম, জীব সব িনmদৃি  -- সbাiেয়র 
েপেটর িচnা। সব েপেটর জনয্ েদৗড়ুেc! সকেলরi মন কািমনী-কা েন। তেব di-eকিট েদখলাম, ঊ র্দৃি  -- 
ঈ েরর িদেক মন আেছ। 
 
        মিণ -- আজকাল আরo েপেটর িচnা বািড়য়া িদেয়েছ। iংেরজেদর aনুকরণ করেত িগেয় েলাকেদর 
িবলােসর আরo মন হেয়েছ, তাi aভাব েবেড়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- oেদর ঈ র সmেn িক মত? 
 
        মিণ -- oরা িনরাকারবাদী। 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃে র bhjােনর aবsায় aেভদদশর্ন -- iংেরজ 
িহnু, anয্জ জািত (Depressed classes), প , কীট, 

িব া, মূt -- সবর্ভূেত eক ৈচতনয্দশর্ন ] 
 
        ীরামকৃ  -- আমােদর eখােনo oi মত আেছ। 
 
        িকয়ৎকাল diজেনi চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর eiবার িনেজর bhjােনর aবsা বণর্না কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম eকিদন েদখলাম, eক ৈচতনয্ -- aেভদ। pথেম েদখােল, aেনক মানুষ, জীবজnt 
রেয়েছ -- তার িভতর বাবুরা আেছ, iংেরজ, মুসলমান, আিম িনেজ, মুেdাফরাস, কুকুর, আবার eকজন েদেড় 
মুসলমান হােত eক সানিক, তােত ভাত রেয়েছ। েসi সানিকর ভাত সbাiেয়র মুেখ eকটু eকটু িদেয় েগল, 
আিমo eকটু আsাদ করলুম! 
 
        “আর-eকিদন েদখােল, িব া, মূt, an বয্ ন সবরকম খাবার িজিনস, -- সব পেড় রেয়েছ। হঠাৎ িভতর 
েথেক জীবাtা েবিরেয় িগেয় eকিট আgেনর িশখার মেতা সব আsাদ করেল। েযন িজhা লকলক করেত করেত 
সব িজিনস eকবার আsাদ করেল! িব া, মূt -- সব আsাদ করেল! েদখােল েয, সব eক -- aেভদ!” 
 

[পূবর্কথা -- পাষর্দশর্ন -- ঠাকুর িক aবতার? ] 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- আবার eকবার েদখােল েয, eখানকার সব ভk আেছ -- পাষর্দ -- আপনার 
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েলাক। যাi আরিতর শাঁখঘnা েবেজ uঠত, aমিন কুিঠর ছােদর uপর uেঠ বয্কুল হেয় িচৎকার কের বলতাম, 
“oের েতারা েক েকাথায় আিছস আয়! েতােদর েদখবার জনয্ আমার pাণ যায়।” 
 
        “আcা, আমার ei দশর্ন িবষেয় েতামার িকrপ েবাধ হয়?” 
 
        মিণ -- আপিন তাঁর িবলােসর sান! -- ei বুেঝিছ, আপিন যnt, িতিন যntী; জীবেদর েযন িতিন কেল েফেল 
ৈতয়ার কেরেছন, িকnt আপনােক িতিন িনেজর হােত গেড়েছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, হাজরা বেল, দশর্েনর পের ষৈড় যর্ হয়। 
 
        মিণ -- যারা dাভিk চায় তারা ঈ েরর ঐ যর্ েদখেত চায় না। 
 
        ীরামকৃ  -- েবাধ হয়, হাজরা আর-জেn দিরd িছল, তাi aত ঐ যর্ েদখেত চায়। হাজরা eখন আবার 
বেলেছ, রাঁধুিন-বামুেনর সে  আিম িক কথা কi! আবার বেল, খাজা ীেক বেল েতামােক oi সব িজিনস 
েদoয়াব! (মিণর ucহাসয্) 
 
        (সহাসয্) -- o oi সব কথা বলেত থােক, আর আিম চুপ কের থািক। 
 

[মানুষ-aবতার ভেkর সহেজ ধারণা হয় -- ঐ যর্ o মাধুযর্ ] 
 
        মিণ -- আপিন েতা aেনকবার বেল িদেয়েছন, েয dভk েস ঐ যর্ েদখেত চায় না। েয dভk েস 
ঈ রেক েগাপালভােব েদখেত চায়। -- pথেম ঈ র চুmক পাথর হন আর ভk ছঁুচ হন -- েশেষ ভki চুmক পাথর 
হন আর ঈ র ছঁুচ হন -- aথর্াৎ ভেkর কােছ ঈ র েছাট হেয় যান। 
 
        ীরামকৃ  -- েযমন িঠক সূেযর্াদেয়র সমেয় সূযর্। েস সূযর্েক aনায়ােস েদখেত পারা যায় -- চkু ঝলেস 
যায় না -- বরং চেkর তৃিp হয়। ভেkর জনয্ ভগবােনর নরম ভাব হেয় যায় -- িতিন ঐ যর্ তয্াগ কের ভেkর 
কােছ আেসন। 
 
        diজেন আবার চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        মিণ -- e-সব দশর্ন ভািব, েকন সতয্ হেব না -- যিদ e-সব aসতয্ হয় e-সংসার আরo aসতয্ -- েকননা 
যnt মন eকi। o-সব দশর্ন dমেন হেc আর সংসােরর বst ei মেন েদখা হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- eবার েদখিছ, েতামার খুব aিনতয্ েবাধ হেয়েছ! আcা, হাজরা েকমন বল। 
 
        মিণ -- o eকরকেমর েলাক! (ঠাকুেরর হাসয্)  
 
        ীরামকৃ  -- আcা, আমার সে  আর কাr েমেল? 
 
        মিণ -- আেj না। 
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        ীরামকৃ  -- েকান পরমহংেসর সে ? 
 
        মিণ -- আেj না। আপনার তুলনা নাi। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- aিচেন গাছ েনছ? 
 
        মিণ -- আেj না। 
 
        ীরামকৃ  -- েস eকরকম গাছ আেছ -- তােক েকu েদেখ িচনেত পাের না। 
 
        মিণ -- আেj, আপনােকo িচনবার েজা নাi। আপনােক েয যত বুঝেব েস ততi unত হেব! 
 
        মিণ চুপ কিরয়া ভািবেতেছন, ঠাকুর “সূেযর্াদেয়র সূযর্” আর “aিচেন গাছ” ei সব কথা যা বলেলন, eরi 
নাম িক aবতার? eরi নাম িক নরলীলা? ঠাকুর িক aবতার? তাi পাষর্দেদর েদখবার জনয্ বয্াকুল হেয় কুিঠর 
ছােদ দাঁিড়েয় ডাকেতন, “oের েতারা েক েকাথায় আিছস আয়?” 
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িবংশ পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের রতন pভৃিত ভkসে  
 

[ ীরামকৃে র eকিচnা o eককথা, ঈ র -- “সা চাতুরী চাতুরী” ] 
 
        ীরামকৃ  ৺কালীবািড়র েসi পূবর্পিরিচত ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন, সহাসয্বদন। ভkেদর সিহত 
কথা কিহেতেছন। তাঁহার আহার হiয়া িগয়ােছ। েবলা 1টা-2টা হiেব। 
 
        আজ রিববার। 9i েসেpmর, 1882 ী াb। ভাd kা সpমী। ঘেরর েমেঝেত রাখাল, মাsার, রতন 
বিসয়া আেছন। ীযুk রামলাল, ীযুk রাম চাটুেজয্, ীযুk হাজরা মােঝ মােঝ আিসেতেছন o বিসেতেছন। 
রতন ীযুk যd মিlেকর বাগােনর তttাবধান কেরন। ঠাকুরেক ভিk কেরন o মােঝ মােঝ আিসয়া দশর্ন কেরন। 
ঠাকুর তাঁহার সিহত কথা কিহেতেছন। রতন বিলেতেছন, যd মিlেকর কিলকাতার বািড়েত নীলকে র যাtা হেব। 
 
        রতন -- আপনার েযেত হেব। তাঁরা বেল পািঠেয়েছন, aমুক িদেন যাtা হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- তা েবশ, আমার যাবার icা আেছ। আহা! নীলকে র িক ভিkর সিহত গান! 
 
        eকজন ভk -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- গান গাiেত গাiেত েস চেkর জেল েভেস যায়। (রতেনর pিত) -- মেন কিc রােt রেয় 
যাব। 
 
        রতন -- তা েবশ েতা। 
 
        রাম চাটুেজয্ pভৃিত aেনেক খড়ম চুিরর কথা িজjাসা কিরেলন। 
 
        রতন -- যdবাবুর বািড়র ঠাকুেরর েসানার খড়ম চুির হেয়েছ। তার জনয্ বািড়েত hলsূল পেড় েগেছ। থালা 
চালা হেব, সbাi বেস থাকেব, েয িনেয়েছ তারিদেক থালা চেল যােব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িকরকম থালা চেল? আপিন চেল? 
 
        রতন -- না, হাত চাপা থােক। 
 
        ভk -- িক eকটা হােতর েকৗশল আেছ -- হােতর চাতুরী আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েয চাতুরীেত ভগবানেক পাoয়া যায়, েসi চাতুরীi চাতুরী। “সা চাতুরী চাতুরী!” 
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eকিবংশ পিরেcদ 
 

তািntক সাধন o ঠাকুর ীরামকৃে র সnানভাব 
 
        কথাবাতর্া চিলেতেছ, eমন সময় কতকgিল বাঙালী ভdেলাক ঘেরর মেধয্ আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন 
o আসন gহণ কিরেলন। তাহােদর মেধয্ eকজন ঠাকুেরর পূবর্পিরিচত। iঁহারা তntমেত সাধন কেরন। প -মকার 
সাধন। ঠাকুর anযর্ামী, তাহােদর সমs ভাব বুিঝয়ােছন। তাহােদর মেধয্ eকজন ধেমর্র নাম কিরয়া পাপাচারণ 
কেরন, তাহাo িনয়ােছন। েস বয্িk eকজন বড়মানুেষর াতার িবধবার সিহত aৈবধ pণয় কিরয়ােছ o ধেমর্র 
নাম কিরয়া তাহার সিহত প -মকার সাধন কের, iহাo িনয়ােছন। 
 
        ীরামকৃে র সnানভাব। pেতয্ক stীেলাকেক মা বিলয়া জােনন -- েবশয্া পযর্n! -- আর ভগবতীর eক-
eকিট rপ বিলয়া জােনন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- aচলানn েকাথায়? কালীিক র েসিদন eেসিছল, আর eকজন িক িসি , -- 
(মাsার pভৃিতর pিত) aচলানn o তার িশষয্েদর ভাব আলাদা। আমার সnানভাব। 
 
        আগntক বাবুরা চুপ কিরয়া আেছন, মুেখ েকান কথা নাi। 
 

[পূবর্কথা -- aচলানেnর তািntক সাধনা ] 
 
        ীরামকৃ  -- আমার সnানভাব। aচলানn eখােন eেস মােঝ মােঝ থাকত। খুব কারণ করত। আমার 
সnানভাব েন েশেষ িজd  -- িজd  কের বলেত লাগল, -- ‘stীেলাক লেয় বীরভােব তুিম েকন মানেব না? িশেবর 
কলম মানেব না? িশব তnt িলেখ েগেছন, তােত সব ভােবর সাধন আেছ -- বীরভােবরo সাধন আেছ।’ 
 
        “আিম বললাম, েক জােন বাপু আমার o-সব িকছুi ভাল লােগ না -- আমার সnানভাব।” 
 

[িপতার কতর্বয্ -- িসdাi o প -মকােরর িনnা ] 
 
        “aচলানn েছেলিপেলর খবর িনত না। আমায় বলত, ‘েছেল ঈ র েদখেবন, -- e-সব ঈ েরcা!’ আিম 

েন চুপ কের থাকতুম। বিল েছেলেদর েদেখ েক? েছেলপুেল, পিরবার তয্াগ কেরিছ বেল, টাকা েরাজগােরর 
eকটা ছুতা না করা হয়। েলােক ভাবেব uিন সব তয্াগ কেরেছন, আর aেনক টাকা eেস পড়েব। 
 
        “েমাকdমা িজতব, খুব টাকা হেব, েমাকdমা িজিতেয় েদব, িবষয় পাiেয় েদব, -- eiজনয্ সাধন? e-ভারী 
হীনবুিdর কথা। 
 
        “টাকায় খাoয়া-দাoয়া হয়, eকটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুেরর েসবা হয়, সাধু-ভেkর েসবা হয়, সmুেখ 
েকu গিরব পড়েল তার uপকার হয়। ei সব টাকার সdয্বহার। ঐ যর্ েভােগর জনয্ টাকা নয়। েদেহর সুেখর জনয্ 
টাকা নয়। েলাকমােনয্র জনয্ টাকা নয়। 
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        “িসdাiেয়র জনয্ েলাক প -মকার তntমেত সাধন কের। িকnt িক হীনবুিd! কৃ  aজুর্নেক বেলিছেলন, 
‘ভাi! a িসিdর মেধয্ কিট িসিd থাকেল েতামার eকটু শিk বাড়েত পাের, িকnt আমায় পােব না। িসdাi 
থাকেল মায়া যায় না -- মায়া েথেক আবার aহংকার। িক হীনবুিd! ঘৃণার sান েথেক িতন েটাসা কারণ বাির েখেয় 
লাভ িক হল? -- না েমাকdমা েজতা!” 
 

[দীঘর্ায়ু হবার জনয্ হঠেযাগ িক pেয়াজন? ]  
 
        “শরীর, টাকা, -- e-সব aিনতয্। eর জনয্ -- eত েকন? েদখ না, হঠেযাগীেদর দশা। শরীর িকেস দীঘর্ায়ু 
হেব ei িদেকi নজর! ঈ েরর িদেক লkয্ নাi! েনিত, েধৗিত -- েকবল েপট সাফ করেছন! নল িদেয় dধ gহণ 
করেছন! 
 
        “eকজন সয্াকরা তার তালুেত িজব uলেট িগছল, তখন তার জড় সমািধর মেতা হেয় েগল। -- আর নেড়-
চেড় না। aেনকিদন oi ভােব িছল, সকেল eেস পূজা করত। কেয়ক বৎসর পের তার িজব হঠাৎ েসাজা হেয় 
েগল। তখন আেগকার মেতা ৈচতনয্ হল, আবার সয্াকরার কাজ করেত লাগল! (সকেলর হাসয্) 
 
        “o-সব শরীেরর কাযর্, oেত pায় ঈ েরর সে  সmn থােক না। শালgােমর ভাi (তার েছেলর 
বংশেলাচেনর কারবার িছল) -- িবরািশরকম আসন জানত, আর িনেজ েযাগসমািধর কথা কত বলত! িকnt িভতের 
িভতের কািমনী-কা েন মন। দাoয়ান মদন ভে র কত হাজার টাকার eকখানা েনাট পেড় িছল। টাকার েলােভ েস 
টপ কের েখেয় েফেলেছ -- িগেল েফেলেছ -- পের েকানo rেপ বার করেব। িকnt েনাট আদায় হল। েশেষ িতন 
বৎসর েময়াদ। আিম সরল বুিdেত ভাবতুম, বুিঝ েবিশ eিগেয় পেড়েছ, -- মাiির বলিছ!” 
 

[পূবর্কথা -- মেহnd পােলর টাকা িফরােনা -- ভগবতী েতলী, কতর্াভজা েমেয়মানুষ িনেয় সাধেনর িনnা ] 
 
        “eখােন িসঁিথর মিহেnার পাল পাঁচিট টাকা িদেয় িগছল -- রামলােলর কােছ। েস চেল েগেল পর রামলাল 
আমায় বলেল। আিম িজjাসা করলাম, েকন িদেয়েছ? রামলাল বলেল, eখােনর জেনয্ িদেয়েছ। তখন মেন uঠেত 
লাগল েয -- dেধর েদনা রেয়েছ, না হয় কতক েশাধ েদoয়া যােব। oমা, রােt েয় আিছ হঠাৎ uেঠ পড়লাম। 
eকবার বুেকর িভতর িবlী আঁচড়ােত লাগল! তখন রামলালেক িগেয় বললাম, কােক িদেয়েছ? েতার খুড়ীেক িক 
িদেয়েছ? রামলাল বলেল, না আপনার জনয্ িদেয়েছ। তখন বললাম, না; ekুিণ টাকা িফিরেয় িদেয় আয়, তা না 
হেল আমার শািn হেব না। 
 
        “রামলাল েভাের uেঠ টাকা িফিরয়া িদেয় আেস, তেব হয়। 
 
        “o-েদেশ ভিগ েতলী কতর্াভজার দেলর। oi েমেয়মানুষ িনেয় সাধন। eকিট পুrষ না হেল েমেয়মানুেষর 
সাধন-ভজন হেব না। েসi পুrষিটেক বেল ‘রাগকৃ ’। িতনবার িজjাসা কের, কৃ  েপেয়িছস? েস েমেয়মানুষটা 
িতনবার বেল, েপেয়িছ। 
 
        “ভগী (ভগবতী) শূd, েতলী। সকেল িগেয় তার পােয়র ধুেলা িনেয় নমsার করত, তখন জিমদােরর বড় 
রাগ হল। আিম তােক েদেখিছ। জিমদার eকটা d  েলাক পািঠেয় েদয় -- তার পাlায় পেড় তার আবার েপেট 
েছেল হয়। 
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        “eকিদন eকজন বড়মানুষ eেসিছল। আমায় বেল, মহাশয় ei েমাকdমািট িকেস িজত হয় আপনার কের 
িদেত হেব। আপনার নাম েন eেসিছ। আিম বললাম, বাপ,ু েস আিম নi -- েতামার ভুল হেয়েছ। েস aচলানn। 
 
        “যার িঠক িঠক ঈ ের ভিk আেছ, েস শরীর, টাকা -- e-সব gাহয্ কের না। েস ভােব, েদহসুেখর জনয্, িক 
েলাকমােনয্র জনয্, িক টাকার জনয্, আবার তপ-জপ িক! e-সব aিনতয্, িদন di-িতেনর জনয্।” 
 
        আগntক বাবুরা eiবার গােtাtান কিরেলন o নমsার কিরয়া বিলেলন, তেব আমারা আিস। তাঁহারা চিলয়া 
েগেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  ঈষৎ হাসয্ কিরেতেছন o মাsারেক বিলেতেছন, “েচারা না েন ধেমর্র কািহনী।” 
(সকেলর হাসয্) 
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dািবংশ পিরেcদ 
 

িনেজর uপর dার মূল ঈ ের িব াস 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত, সহােসয্) -- আcা, নেরnd েকমন! 
 
        মিণ -- আjা, খুব ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, তার েযমন িবেদয্ েতমিন বুিd! আবার গাiেত বাজােত। eিদেক িজেতিndয়, বেলেছ 
িবেয় করেব না! 
 
        মিণ -- আপিন বেলেছন, েয পাপ পাপ মেন কের েসi পাপী হেয় যায়। আর uঠেত পাের না। আিম ঈ েরর 
েছেল -- e-িব াস থাকেল শী  শী  unিত হয়। 
 

[পূবর্কথা -- কৃ িকেশােরর িব াস -- হলধারীর িপতার িব াস। ] 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, িব াস! 
 
        “কৃ িকেশােরর িক িব াস! বলত, eকবার তাঁর নাম কেরিছ আমার আবার পাপ িক? আিম d িনমর্ল হেয় 
েগিছ। হলধারী বেলিছল, ‘aজািমল আবার নারায়েণর তপসয্ায় িগিছল, তপসয্া না করেল িক তাঁর কৃপা পাoয়া 
যায়! ধু eকবার নারায়ণ বলেল িক হেব!’ oi কথা েন কৃ িকেশােরর েয রাগ! ei বাগােন ফুল তুলেত 
eেসিছল, হলধারীর মুেখর িদেক েচেয় েদখেল না! 
 
        “হলধারীর বাপ ভারী ভk িছল। sােনর সময় েকামর জেল িগেয় যখন মnt ucারণ করত, -- ‘রkবণর্ং 
চতুমুর্খm ’ ei সব ধয্ান যখন করত, -- তখন চkু িদেয় েpমাr পড়ত। 
 
        “eকিদন eঁেড়দার ঘােট eকিট সাধু eেসেছ। আমরা েদখেত যাব কথা হল। হলধারী বলেল, েসi 
প ভূেতর েখালটা েদখেত িগেয় িক হেব? তারপের েসi কথা কৃ িকেশার েন িক বেলিছল, িক! সাধুেক দশর্ন 
কের িক হেব, ei কথা বলেল! -- েয কৃ নাম কের, বা রামনাম কের, তার িচnয় েদহ হয়। আর েস সব িচnয় 
েদেখ -- ‘িচnয় শয্াম’, ‘িচnয় ধাম’। বেলিছল, eকবার কৃ নাম িক eকবার রামনাম করেল শতবার সnয্ার ফল 
পাoয়া যায়। তার eকিট েছেল যখন মারা েগল, pাণ যাবার সময় রামনাম বেলিছল। কৃ িকেশার বেলিছল, o 
রাম বেলেছ, oর আর ভাবনা িক! তেব মােঝ মােঝ eক-eকবার কাঁদত। পুtেশাক! 
 
        “বৃnাবেন জলতৃ া েপেয়েছ, মুিচেক বলেল, তুi বল িশব। েস িশবনাম কের জল তুেল িদেল -- aমন 
আচারী bাhণ েসi জল েখেল! িক িব াস! 
 
        “িব াস নাi, aথচ পূজা, জপ, সnয্ািদ কমর্ করেছ -- তােত িকছুi হয় না! িক বল?” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। 
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        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- গ ার ঘােট নাiেত eেসেছ েদেখিছ। যত রােজয্র কথা! িবধবা িপিস বলেছ, মা, 
dগর্াপূজা আিম না হেল হয় না -- ীিট গড়া পযর্n! বাটীেত িবেয়-থাoয়া হেল সব আমায় করেত হেব মা -- তেব 
হেব। ei ফুলশেযয্র েযাগাড়, খেয়েরর বাগানিট পযর্n! 
 
        মিণ -- আেj, eেদরi বা েদাষ িক, িক িনেয় থােক! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ছােদর uপর ঠাকুরঘর, নারায়ণপূজা হেc। পূজার ৈনেবদয্, চnন ঘষা -- ei সব 
হেc। িকnt ঈ েরর কথা eকিট নাi। িক রাঁধেত হেব, -- আজ বাজাের িকছু ভাল েপেল না, -- কাল aমুক 
বয্ নিট েবশ হেয়িছল! o েছেলিট আমার খুড়তুত ভাi হয়, -- হাঁের েতার েস কমর্িট আেছ? -- আর আিম েকমন 
আিছ! -- আমার হির নাi! ei সব কথা। 
 
        “েদখ েদিখ, ঠাকুরঘের পূজার সময় ei সব রােজয্র কথাবাতর্া!” 
 
        মিণ -- আেj, েবিশর ভাগi eirপ। আপিন েযমন বেলন, ঈ ের যার aনুরাগ তার aিধক িদন িক পূজা-
সnয্া করেত হয়! 
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tেয়ািবংশ পিরেcদ 
 

িচnয় rপ িক -- bhjােনর পর িবjান -- i রi বst 
 
        ঠাকুর মিণর সিহত িনভৃেত কথা কিহেতেছন। 
 
        মিণ -- আেj, িতিনi যিদ সব হেয়েছন, erপ নানাভাব েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- িবভুrেপ িতিন সবর্ভূেত আেছন, িকnt শিkিবেশষ, েকানখােন িবদয্াশিk, েকানখােন 
aিবদয্াশিk, েকানখােন েবিশ শিk, েকানখােন কম শিk। েদখ না, মানুেষর িভতর ঠগ, জুয়ােচার আেছ, আবার 
বােঘর মেতা ভয়ানক েলাকo আেছ। আিম বিল, ঠগ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- আjা, তােদর দূর েথেক নমsার করেত হয়। বাঘ নারায়ণেক কােছ িগেয় আিল ন 
করেল েখেয় েফলেব। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন আর তাঁর শিk, bh আর শিk -- বi আর িকছুi নাi। নারদ রামচndেক sব করেত 
বলেলন, েহ রাম তুিমi িশব, সীতা ভগবতী; তুিম bhা, সীতা bhাণী; তুিম ind, সীতা indাণী; তুিমi নারায়ণ, 
সীতা লkী; পুrষ-বাচক যা িকছু আেছ সব তুিম, stী-বাচক সব সীতা। 
 
        মিণ -- আর িচnয় rপ? 
 
        ীরামকৃ  eকটু িচnা কিরেতেছন। আেs আেs বিলেতেছন, “িকরকম জােনা -- েযমন জেলর -- e-সব 
সাধন করেল জানা যায়। 
 
        “তুিম ‘rেপ’ িব াস কেরা। bhjান হেল তেব aেভদ -- bh আর শিk aেভদ। েযমন aিg আর তার 
দািহকাশিk। aিg ভাবেলi দািহকাশিk ভাবেত হয়, আর দািহকাশিk ভাবেলi aিg ভাবেত হয়। dg আর 
dেgর ধবলt। জল আর িহম শিk। 
 
        “িকnt bhjােনর পরo আেছ। jােনর পর িবjান। যার jান আেছ, েবাধ হেয়েছ, তার ajানo আেছ। 
বিশ  শত পুtেশােক কাতর হেলন। লkণ িজjাসা করােত রাম বলেলন, ভাi, jান ajােনর পার হo, যার 
আেছ jান, তার আেছ ajান। পােয় যিদ কাঁটা েফােট, আর-eকিট আহরণ কের েসi কাঁটািট তুেল িদেত হয়। 
তারপর িdতীয় কাঁটািটo েফেল েদয়।” 
 
        মিণ -- ajান, jান di-i েফেল িদেত হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তাi িবjােনর pেয়াজন! 
 
        “েদখ না, যার আেলা jান আেছ, তার anকার jান আেছ; যার সুখ েবাধ আেছ, তার dঃখ েবাধ আেছ; 
যার পুণয্ েবাধ আেছ, তার পাপ েবাধ আেছ; যার ভাল েবাধ আেছ, তার মn েবাধo আেছ; যার িচ েবাধ আেছ, 
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তার a িচ েবাধ আেছ; যার আিম েবাধ আেছ, তার তুিম েবাধo আেছ। 
 
        “িবjান -- িকনা তাঁেক িবেশষrেপ জানা। কাে  আেছ aিg, ei েবাধ -- ei িব ােসর নাম jান। েসi 
আgেন ভাত রাঁধা, খাoয়া, েখেয় h পু  হoয়ার নাম িবjান। ঈ র আেছন eiিট েবােধ েবাধ, তার নাম jান; 
তাঁর সে  আলাপ, তাঁেক িনেয় আনn করা -- বাৎসলয্ভােব, সখয্ভােব, দাসভােব, মধুরভােব -- eরi নাম 
িবjান। জীবজগৎ িতিন হেয়েছন, eiিট দশর্ন করার নাম িবjান। 
 
        “eক মেত দশর্ন হয় না -- েক কােক দশর্ন কের। আপিনi আপনােক েদেখ। কালাপািনেত জাহাজ েগেল 
েফের না -- আর িফের খবর েদয় না।” 
 
        মিণ -- েযমন আপিন বেলন, মনুেমেnর uপের uঠেল আর িনেচর খবর থােক না -- গািড়, েঘাড়া, েমম, 
সােহব, বািড়, ঘর, dার, েদাকান, aিফস iতয্ািদ। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, আজকাল কালীঘের যাi না, িকছু aপরাধ হেব িক? নেরnd বলত, iিন eখনo 
কালীঘের যান। 
 
        মিণ -- আjা, আপনার নূতন নূতন aবsা -- আপনার আবার aপরাধ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, hেদর জনয্ েসনেক oরা বেলিছল, “hদেয়র বড় aসুখ, আপিন তার জনয্ diখান 
কাপড়, diিট জামা আনেবন, আমরা তােক েদেশ (িসoেড়) পািঠেয় িদব।” েসন eেনিছল dিট টাকা! e িক বল 
েদিখ, -- eত টাকা! িকnt ei েদoয়া! বল না। 
 
        মিণ -- আেj, যারা ঈ রেক জানবার জনয্ েবড়ােc, তারা erপ করেত পাের না; -- যােদর jানলাভi 
uেdশয্। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রi বst, আর সবi aবst। 
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চতুিবর্ংশ পিরেcদ 
 

ীযুk aধেরর বািড় -- রাখাল, ঈশান pভৃিত ভkসে  ীরামকৃ  
 

[বালেকর িব াস, asৃশয্ জািত (The Untouchables) o শ রাচাযর্, সাধুর hদয় ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় aধেরর বািড় ভাগমন কিরয়ােছন। ঠাকুর aধেরর ৈবঠকখানায় বিসয়া 
আেছন। ৈবকালেবলা। রাখাল, aধর, মাsার, iশান1 pভৃিত o aেনকgিল পাড়ার েলাক uপিsত। 
 
        ীযুk ঈশানচnd মুেখাপাধয্ায়েক ঠাকুর ীরামকৃ  ভালবািসেতন। িতিন Accountant General's 
Office-e  eকজন সুপািরনেটে n িছেলন। েপনশন লiবার পের িতিন দান-ধয্ান, ধমর্কমর্ লiয়া থািকেতন o 
ঠাকুরেক মােঝ মােঝ দশর্ন কিরেতন। েমছুয়াবাজার sীেট তাঁহার বািড়েত ঠাকুর eকিদন আিসয়া নেরndািদ 
ভkসে  আহারািদ কিরয়ািছেলন o pায় সমs িদন িছেলন। েসi uপলেk ঈশান aেনকgিল েলাকেক িনমntণ 
কিরয়ািছেলন। 
 
        ীযুk নেরেndর আিসবার কথা িছল, িকnt িতিন আিসেত পােরন নাi। ঈশান েপনশন লiবার পর ঠাকুেরর 
িনকট দিkেণ ের pায় যাতায়াত কেরন o ভাটপাড়ােত গ াতীের িনজর্েন মােঝ মােঝ ঈ রিচnা কেরন। সmpিত 
ভাটপাড়ায় গায়tীর পুর রণ কিরবার icা িছল। 
 
        আজ শিনবার, 22েশ েসেpmর, 1883 ী াb (6i আি ন, কৃ া ষ ী)। 
 
       ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- েতামার েসi গlিট বলেতা; েছেল িচিঠ পািঠেয়িছল। 
 
        ঈশান (সহােসয্) -- eকিট েছেল নেল েয ঈ র আমােদর সৃি  কেরেছন। তাi েস pাথর্না জানাবার জনয্ 
i রেক eকখািন িচিঠ িলেক ডাকবােk েফেল িদিছল। িঠকান িদিছল, sগর্। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েদখেল! ei বালেকর মেতা িব াস2। তেব হয়, (ঈশােনর pিত) -- আর েসi 
কমর্তয্ােগর কথা? 
 
        ঈশান -- ভগবানলাভ হেল সnয্ািদ কমর্ তয্গ হেয় যায়। গ াতীের সকেল সnয্া করেছ, eকজন করেছ না। 

                                                 
1 ঈশােনর পুtগণ সকেলi কৃতিবদয্। েজয্  -- েগাপাল িডs ি k ট্  ময্ািজে ট হiয়ািছেলন। মধয্ম -- ীশচnd িডসি k ট্  জজ 
হiয়ািছেলন। ীযুk সতীশ নেরেndর সহপাঠী সুnর পােখায়াজ বাজাiেত পািরেতন। িতিন গাজীপুের সরকারী কমর্ কিরেতন, তাঁহারi 
বাসায় নেরnd pbজয্া aবsায় িকছুিদন িছেলন o েসiখােন থািকয়া পoহারী বাবােক দশর্ন কিরয়ািছেলন। াতােদর মেধয্ aনয্তম 

ীযুk িগিরশ কিলকাতা িব িবদয্ালেয়র aয্ািসsাn েরিজ ােরর কাযর্ aেনকিদন কিরয়ািছেলন। 
   ঈশান eত দান কিরেতন েয, েশেষ েদনাgs হiয়া aিত কে  পিড়য়ািছেলন। তাঁহার মৃতুয্র aেনক বৎসর পূেবর্i তাঁহার 
পtীিবেয়াগ হiয়ািছল। 
  ঈশান ভাটপাড়ায় pায় মেধয্ মেধয্ িগয়া িনজর্েন সাধন-ভজন কিরেতন। 
2 The kingdom of heaven is revealed unto babes but is hidden from the wise and the prudent -- 
Bible. 
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তােক িজjাসা করায় েস বলেল, আমার aেশৗচ হেয়েছ, সnয্া3 করেত নাi। মরণােশৗচ, আর জnােশৗচ di-i 
হেয়েছ। aিবদয্া মার মৃতুয্ হেয়েছ, আtারােমর জn হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আর আtjান হেল জািতেভদ থােক না, েসi কথািট? 
 
        ঈশান -- কাশীেত গ াsান কের শ রাচাযর্ িসঁিড়েত uঠেছন -- eমন সময় কুkুরপালক চ ালেক সামেন 
েদেখ বলেলন, ei তুi আমায় ছঁুিল। চnাল বলেল, ঠাকুর, তুিমo আমায় েছাঁo নাi -- আিমo েতামায় ছঁুi নাi; 
আtা সকেলরi anযর্ামী আর িনিলর্p। সুরােত সূেযর্র pিতিবm আর গ াজেল সূেযর্র pিতিবm e-dেয় িক েভদ 
আেছ?4 
 
         ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর েসi সমnেয়র কথা, সব মত িদেয়i তাঁেক পাoয়া যায়?5 
 
        ঈশান (সহাসয্) -- হির-হেরর eক ধাতু, েকবল pতয্েয়র েভদ, িযিনi হির িতিনi হর। িব াস থাকেলi 
হল। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর েসi কথািট -- সাধুর hদয় সকেলর েচেয় বড়। 
 
        ঈশান (সহােসয্) -- সকেলর েচেয় বড় পৃিথবী, তার েচেয় বড় সাগর, তার েচেয় বড় আকাশ। িকnt ভগবান 
িব ু eক পেদ sগর্, মতর্য্, পাতাল, িtভুবন aিধকার কেরিছেলন। েসi িব ুপদ সাধুর hদেয়র মেধয্! তাi সাধুর 
hদয় সকেলর েচেয় বড়।  
 
        ei সকল কথা িনয়া ভেkরা আনn কিরেতেছন। 
 

                                                 
3 মৃতা েমাহময়ী মাতা জােতা েবাধময়ঃ সূতঃ। 
  সূতকdয়সংpােpৗ কথং সnয্ামুপাসমেহ  ৷৷ 
  hদাকােশ িচদািদতয্ঃ সদা ভাসিত ভাসিত। 
  নাsেমিত ন েচােদিত কথং সnয্ামুপাসমেহ ৷৷                                          [ৈমেtয়ুয্পিনষd  2য় aধয্ায়] 
4 সবর্ভূতsমাtানং সবর্ভূতািন চাtিন। 
  ikেত েযাগযুkাtা সবর্t সমদশর্নঃ ৷৷                                                                [গীতা, 6।29] 
5 েয তথা মাং pপদেn তাংsৈথব ভজাময্হm ।                                                          [গীতা, 4।11] 
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প িবংশ পিরেcদ 
 

আদয্াশিkর uপাসনােতi bh-uপাসনা -- bh o শিk aেভদ 
 

[Identity of God the Absolute and God the Creator. 
Preserver and Destroyer]  

 
        ঈশান ভাটপাড়ায় গায়tীর পুর রণ কিরেবন। গায়tী bhমnt। eেকবাের িবষয়বুিd না েগেল bhjান হয় 
না। িকnt কিলেত anগত pাণ -- িবষয়বুিd যায় না! rপ, রস, গn, sশর্, শb -- মন ei সব িবষয়1 লেয় 
সবর্দাi থােক তাi ঠাকুর ীরামকৃ  বেলন, কিলেত েবদমত চেল না। িযিনi bh িতিনi শিk। শিkর uপাসনা 
কিরেলi bেhর uপাসনা হয়। যখন সৃি , িsিত, pলয় কেরন তখন তাঁেক শিk বেল। dটা আলাদা িজিনস নয়। 
eকi িজিনস। 
 

[The quest of the Absolute and Ishan. The Vedantic position. 
"I am He" -- েসাঽহm  ] 

 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- েকন েনিত েনিত কের েবড়াc? bh সmেn িকছুi বলা যায় না, েকবল বলা 
যায় “aিs মাtm ”।2 েকবলঃ রামঃ। 
 
        “আমরা যা িকছু েদখিছ, িচnা করিছ, সবi েসi আদয্াশিkর, েসi িচcিkর ঐ যর্ -- সৃি , পালন, 
সংহার; জীবজগৎ; আবার ধয্ান, ধয্াতা, ভিk, েpম -- সব তাঁর ঐ যর্। 
 
        “িকnt bh আর শিk aেভদ। ল া েথেক িফের আসবার পর হনুমান রামেক sব করেছন; বলেছন, েহ 
রাম, তুিমi পরbh, আর সীতা েতামার শিk। িকnt েতামরা dজেন aেভদ। েযমন সপর্ o তার িতযর্gিত -- সােপর 
মেতা গিত ভাবেত েগেলi সাপেক ভাবেত হেব; আর সাপেক ভাবেলi সােপর গিত ভাবেত হয়। dg ভাবেলi 
dেধর বণর্ ভাবেত হয়, ধবলt। dেধর মেতা সাদা aথর্াৎ ধবলt ভাবেত েগেলi dধেক ভাবেত হয়। জেলর 
িহমশিk ভাবেলi জলেক ভাবেত হয়, আবার জলেক ভাবেলi জেলর িহমশিkেক ভাবেত হয়।  
 
        “ei আদয্াশিk বা মহামায়া bhেক আবরণ কের েরেখেছ। আবরণ েগেলi ‘যা িছলুম’, ‘তাi হলুম’। 
‘আিমi তুিম’ ‘তুিমi আিম’! 
 
        “যতkণ আবরণ রেয়েছ, ততkণ েবদাnবাদীেদর েসাঽহm  aথর্াৎ ‘আিমi েসi পরbh’ e-কথা িঠক খােট 
না। জেলরi তর , তরে র িকছু জল নয়। যতkণ আবরণ রেয়েছ ততkণ মা -- মা বেল ডাকা ভাল। তুিম মা, 
আিম েতামার সnান; তুিম pভু, আিম েতামার দাস। েসবয্-েসবক ভাবi ভাল। ei দাসভাব েথেক আবার সব ভাব 
আেস -- শাn, সখয্ pভৃিত। মিনব যিদ দাসেক ভালবােস, তাহেল আবার তােক বেল, আয়, আমার কােছ বস; 
                                                 
1 েkেশাঽিধকতরেsষামবয্kাসেচতসাm । 
  aবয্kা িহ গিতর্dঃখং েদহবিdরবাপয্েত ৷৷                                                                                   [গীতা, 12।5] 
2 ৈনব বাচা ন মনসা pাpুং শেকয্া ন চkুষা। 
  asীেতয্েবাপলbসয্ তttভাবঃ pসীদিত ৷৷                                                                [কেঠাপিনষd  2।3 -- 12, 13] 
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তুio যা, আিমo তা। িকnt দাস যিদ মিনেবর কােছ েসেধ বসেত যায়, মিনব রাগ করেব না?” 
 

[আদয্াশিk o aবতারলীলা o ঈশান -- What is Maya? 
েবদ, পুরাণ, তেntর সমnয় ] 

 
        “aবতারলীলা -- e-সব িচcিkর ঐ যর্। িযিনi bh, িতিনi আবার রাম, কৃ , িশব।” 
 
        ঈশান -- হির, হর eক ধাতু েকবল pতয্েয়র েভদ। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, eক বi di িকছু নাi। েবেদেত বেলেছ, o ঁ সিcদানnঃ bh, পুরােণ বেলেছ, o ঁ 
সিcদানnঃ কৃ ঃ, আবার তেnt বেলেছ, o ঁ সিcদানnঃ িশবঃ। 
 
        “েসi িচcিk, মহামায়াrেপ সব ajান কের েরেখেছ। aধয্াtরামায়েণ আেছ, রামেক দশর্ন কের যত 
ঋিষরা েকবল ei কথাi বলেছ, েহ রাম, েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg কেরা না!”3 
 
        ঈশান -- e মায়াটা িক? 
 
        ীরামকৃ  -- যা িকছু েদখছ, নছ, িচnা করছ -- সবi মায়া। eককথায় বলেত েগেল, কািমনী-কা নi 
মায়ার আবরণ। 
 
        “পান খাoয়া, মাছ খাoয়া, তামাক খাoয়া, েতল মাখা -- e-সব তােত েদাষ নাi। e-সব ধু তয্াগ করেল 
িক হেব? কািমনী-কা ন তয্াগi দরকার। েসi তয্াগi তয্াগ! গৃহীরা মােঝ মােঝ িনজর্েন িগেয় সাধন-ভজন কের, 
ভিkলাভ কের মেন তয্াগ করেব। সnয্াসীরা বািহের তয্াগ, মেন তয্াগ -- di-i করেব।” 
 

[Keshab Chandra Sen and Renunciation -- নবিবধান o িনরাকারবাদ -- Dogmatism] 
 
        “েকশব েসনেক বেলিছলাম, েয-ঘের জেলর জালা আর আচার, েতঁতুল, েসi ভের িবকারী েরাগী থাকেল 
েকমন কের হয়? মােঝ মােঝ িনজর্েন থাকেত হয়।” 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, নবিবধান িকরকম, েযন ডাল-িখচুিড়র মেতা। 
 
        ীরামকৃ  -- েকu েকu বেল আধুিনক। আিম ভািব, bhjানীর ঈ র িক আর-eকটা i র? বেল 
নবিবধান, নূতন িবধান; তা হেব! েযমন ছটা দশর্ন আেছ, ষ   দশর্ন, েতমিন আর-eকটা িকছু হেব। 
 
        “তেব িনরাকারবাদীেদর ভুল িক জােনা? ভুল ei -- তারা বেল, িতিন িনরাকার আর সব মত ভুল। 
 

                                                 
3 ajােননাবৃতং jানং েতন মুহয্িn জnবঃ।                                                                      [গীতা, 5।15] 
  ৈদবী েহয্ষা gণমিয় মম মায়া dরতয্য়া। 
  মােমব েয pপদয্েn মায়ােমতাং তরিn েত ৷৷                                                                   [গীতা, 7।14]  
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        “আিম জািন, িতিন সাকার, িনরাকার di-i, আেরা কত িক হেত পােরন। িতিন সবi হেত পােরন।”4 
 

 [God in the 'Untouchables'] 
 
        (ঈশােনর pিত) -- েসi িচcিk, েসi মহামায়া চতুিবর্ংশিত তtt5 হেয় রেয়েছন। আিম ধয্ান করিছলাম; 
ধয্ান করেত করেত মন চেল েগল রs েকর বািড়! রs েক ময্াথর। মনেক বললুম, থাক শালা oiখােন থাক। মা 
েদিখয়া িদেলন, oর বািড়র েলাকজন সব েবড়ােc েখাল মাt, িভতের েসi eক কুলকু িলনী, eক ষট্ চk! 
 
        “েসi আদয্াশিk েমেয় না পুrষ? আিম o-েদেশ েদখলাম, লাহােদর বািড়েত কালীপূজা হেc। মার গলায় 
ৈপেত িদেয়েছ। eকজন িজjাসা করেল, মার গলায় ৈপেত েকন? যার বািড়র ঠাকুর, তােক েস বলেল, ভাi! তুi 
মােক িঠক িচেনিছস, িকnt আিম িকছু জািন না, মা পুrষ িক েমেয়।6 
 
        “eiরকম আেছ েয, েসi মহামায়া িশবেক টp  কের েখেয় েফেলন। মার িভতের ষট্ চেkর jান হেল িশব 
মার ঊr িদেয় েবিরয়া eেলন। তখন িশব তেntর সৃি  করেলন। 
 
        “েসi িচcিkর, েসi মহামায়ার শরণাগত হেত হয়।” 
 
        ঈশান -- আপিন কৃপা কrন। 
 

[ঈশানেক িশkা, “ডুব দাo” -- grর িক pেয়াজন? bাhণ পি ত, 
শাst o ঈশান -- Mere Book-Learning] 

 
        ীরামকৃ  -- সরলভােব বল, েহ ঈ র, েদখা দাo, আর কাঁদ; আর বল, েহ ঈ র, কািমনী-কা ন েথেক 
মন তফাত কর! 
 
        “আর ডুব দাo। uপর uপর ভাসেল বা সাঁতার িদেল িক রt পাoয়া যায়? ডুব িদেত হয়। 
 
        “grর কােছ সnান িনেত হয়। eকজন বাণিল  িশব খঁুজেত িছল। েকu আবার বেল েদয়, aমুক নদীর 
ধাের যাo, েসখােন eকিট গাছ েদখেব, েসi গােছর কােছ eকিট ঘূিণর্ জল আেছ, েসiখােন ডুব মারেত হেব, তেব 
বাণিল  িশব পাoয়া যােব। তাi grর কােছ সnান েজেন িনেত হয়।” 
 
        ঈশান -- আjা হাঁ। 
 

                                                 
4 নােnাঽিs মম িদবয্ানাং িবভূতীনাং পরnপ।                                                                              [গীতা, 10।80] 
5 মহাভূতানয্হ ােরা বুিdরবয্kেমব চ। 
  iিনdয়ািণ দৈশক  প  েচিndয়েগাচরাঃ ৷৷                                                                                  [গীতা, 13।6] 
6 তdা eতদkরং গাগর্য্দৃ ং d rতং ে াtমতং মntিবjাতং 
  িবjাতৃ নানয্দেতাঽিs d ৃ নানয্দেতাঽিs ে াতৃ নানয্দেতাঽিs  
  মnৃ নানয্দেতাঽিs িব াতৃ....৷৷                                                                           [বৃহদারণয্েকাপিনষd  3।8।11] 
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        ীরামকৃ  -- সিcদানni7 grrেপ আেসন। মানুষ grর কােছ যিদ েকu দীkা লয়, তাঁেক মানুষ ভাবেল 
িকছু হেব না। তাঁেক সাkাৎ ঈ র ভাবেত হয়, তেব েতা মেnt িব াস হেব? িব াস হেলi সব হেয় েগল! শূd 
(eকলবয্) মািটর েdাণ ৈতয়ার কের বেনেত বাণিশkা কেরিছল। মািটর েdাণেক পূজা করত, সাkাৎ েdাণাচাযর্ 
jােন; তাiেতi বাণিশkায় িসd হল। 
 
        “আর তুিম bাhণ পি তেদর িনেয় েবিশ মাখামািখ কেরা না। oেদর িচnা dপয়সা পাবার জনয্! 
 
        “আিম েদেখিছ, bাhণ ssয্য়ন করেত eেসেছ, চnীপাঠ িক আর িকছু পাঠ কেরেছ। তা েদেখিছ aেধর্ক 
পাতা uেl যােব। (সকেলর হাসয্) 
 
        “িনেজর বেধর জনয্ eকিট নrেনi হয়। পরেক মারেতi ঢাল-তেরায়াল -- শাstািদ। 
 
        “নানা শােstরo িকছু pেয়াজন নাi8। যিদ িবেবক না থােক, ধু পাি েতয্ িকছু হয় না। ষট্ শাst পড়েলo 
িকছু হয় না। িনজর্েন েগাপেন েকঁেদ েকঁেদ তাঁেক ডাক, িতিনi সব কের েদেবন।” 
 

[েগাপেন সাধন -- িচবাi o ঈশান ] 
 
        ঈশান ভাটপাড়ায় পুর রণ কিরবার জনয্ গ াকূেল আটচালা বাঁিধেতিছেলন, ei কথা ঠাকুর িনয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (বয্s হiয়া ঈশােনর pিত) -- হয্াঁগা, ঘর িক ৈতয়ার হেয়েছ? িক জােনা, o-সব কাজ েলােকর 
খপের যত না আেস ততi ভাল। যারা সttgণী, তারা ধয্ান কের মেন, েকােণ, বেন, কখনo মশািরর িভতর ধয্ান 
কের! 
 
        হাজরা মহাশয়েক ঈশান মােঝ মােঝ ভাটপাড়ায় লiয়া যান। হাজরা মহাশয় িচবােয়র নয্ায় আচার কেরন। 
ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােক orপ কিরেত বারণ কিরয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- আর েদখ, েবিশ আচার কেরা না। eকজন সাধুর বড় জলতৃ া েপেয়েছ, 
িভিs জল িনেয় যািcল, সাধুেক জল িদেত চাiেল। সাধু বলেল, েতামার েডাল9 (চামড়ার েমাশক) িক পির ার? 
িভিs বলেল। মহারাজ, আমার েডাল খুব পির ার, িকnt েতামার েডােলর িভতর মলমূt aেনকরকম ময়লা আেছ। 
তাi বলিছ, আমার েডাল েথেক খাo, eেত েদাষ হেব না। েতামার েডাল aথর্াৎ েতামার েদহ, েতামার েপট! 
 
        “আর তাঁর নােম িব াস কর। তাহেল আর তীথর্ািদরo pেয়াজন হেব না।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ভােব িবেভার হiয়া গান গাiেতেছন: 

                                                 
7 “িপতাঽিস েলাকসয্ চরাচরসয্, tমসয্ পূজয্  grগর্রীয়াn ।”                                                          [গীতা, 11।43] 
8 utমা তttিচৈnব মধয্মং শাstিচnনm । 
   aধমা মntিচnা চ তীথর্ াnয্ধমাধমা।                                                                          [ৈমেtয়ুয্পিনষd , 2।12] 
9 নবdারমলsাবং সদাকােল sভাবজm । 
  dগর্nং dমর্েলােপতং sৃ ব্া sানংিবধীয়েত।                                                                      [ৈমেtয়ুয্পিনষd , 2।6] 
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 [িসdাবsায় কমর্তয্াগ ] 

 
 গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায়। 
 কালী কালী কালী বেল aজপা যিদ ফুরায় ৷৷ 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়। 
 সnয্া তার সnােন েফের, কভু সিn নািহ পায় ৷৷ 
 দয়া bত দান আিদ, আর িকছু নািহ মেন লয়। 
 মদেনির যাগযj -- bhময়ীর রাঙা পায় ৷৷ 
 কালীনােমর eত gণ েকবা জানেত পাের তায়। 
 েদবািদেদব মহােদব, যাঁর প মেুখ gণ গায় ৷৷ 
 
        ঈশান সব িনয়া চুপ কিরয়া আেছন। 
 

[ঈশানেক িশkা; বালেকর নয্ায় িব াস -- জনেকর নয্ায় আেগ সাধন, 
তেব সংসাের ঈ রলাভ ] 

 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- আর িকছু েখাঁচ েমাচ (সেnহ) থােক িজjাসা কর! 
 
        ঈশান -- আjা, যা বলিছেলন, িব াস। 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক িব ােসর dারাi তাঁেক লাভ করা যায়। আর, সব িব াস করেল আরo শী  হয়। গাভী 
যিদ েবেছ েবেছ খায়, তাহেল dধ কম েদয়; সবরকম গাছ েখেল েস hড়hড় কের dধ েদয়। 
 
        “রাজকৃ  বাঁড়ুেjর েছেল গl কেরিছল েয eকজেনর pিত আেদশ হল, েদখ্ , ei েভড়ােতi েতার i  
েদিখস। েস তাi িব াস করেল। সবর্ভূেত েয িতিনi আেছন। 
 
        “gr ভkেক বেল িদিছেলন েয, ‘রামi ঘট্  ঘটেম েলটা।’ ভেkর aমিন িব াস। যখন eকটা কুকুর rিট 
মুেখ কের পালােc, তখন ভk িঘেয়র ভাঁড় হােত কের িপছু িপছু েদৗড়ােc আর বলেছ, ‘রাম eকটু দাঁড়াo, 
rিটেত িঘ মাখােনা হয় নাi।’ 
 
        “আcা, কৃ িকেশােরর িক িব াস! বলত ‘o ঁ কৃ ! o ঁ রাম! ei মnt ucারণ করেল েকািট সnয্ার ফল 
হয়!’ 
 
        “আবার আমােক কৃ িকেশার চুিপচুিপ বলত, ‘বেলা না কাrেক, আমার সnয্া-টnয্া ভাল লােগ না!’ 
 
        “আমারo oiরকম হয়! মা েদিখেয় েদন েয, িতিনi সব হেয় রেয়েছন। বােহয্র পর ঝাuতলা েথেক 
আসিছ, প বটীর িদেক, েদিখ, সে  eকিট কুকুর আসেছ, তখন প বটীর কােছ eকবার দাঁড়াi, মেন কির, মা 
যিদ eেক িদেয় িকছু বলান! 
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        “তাi তুিম যা বলেল; িব ােস10 সব িমেল।” 
 

[The difficult Problem of the Householder and the Lord's Grace] 
 
        ঈশান -- আমরা িকnt গৃেহ রেয়িছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেলi বা, তাঁর কৃপা11 হেল aসmব সmব হয়। রামpসাদ গান েগেয়িছল, “ei সংসার 
েধাঁকার টািট।  তাঁেক eকজন utর িদিছল আর-eকিট গােনর ছেল: 
 
 ei সংসার মজার কুিট, আিম খাi দাi আর মজা লুিট 
 জনক মহােতজা তার বা িকেস িছল trিট। 
 েস েয eিদক oিদক dিদক েরেখ, েখেয়িছল dেধর বািট। 
 
        “িকnt আেগ িনজর্েন েগাপেন সাধন-ভজন কের, ঈ লাভ কের সংসাের থাকেল, ‘জনক রাজা’ হoয়া যায়। 
তা না হেল েকমন কের হেব? 
 
        “েদখ না, কািতর্ক, গেণশ, লkী, সরsতী সবi রেয়েছ, িকnt িশব কখনo সমািধs, কখনo রাম রাম কের 
নৃতয্ করেছন!” 
 

                                                 
10 সবর্ধমর্াn  পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ। 
   aহং tাং সবর্ পােপেভয্া েমাkিয়ষয্ািম মা চঃ ৷৷                                                                          [গীতা, 18।66]  
11 With man it is impossible, but nothing is impossible with the Lord -- Christ. 
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ষ  িবংশ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ভkসে  -- 23েশ েসেpmর, 1883 
 
        ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ভkসে  বিসয়া আেছন। রাখাল, মাsার, রাম, হাজরা pভৃিত ভkগণ 
uপিsত আেছন। হাজরা মহাশয় বািহেরর বারাnায় বিসয়া আেছন। আজ রিববার, 23েশ েসেpmর 1883, ভাd 
কৃ া সpমী। 
 
        িনতয্েগাপাল, তারক pভৃিত ভkগণ রােমর বািড়েত থেকন। িতিন তাহােদর যt কিরয়া রািখয়ােছন। 
 
        রাখাল মােঝ মােঝ ীযুk aধর েসেনর বািড়েত িগয়া থােকন। িনতয্েগাপাল সবর্দাi ভােব িবেভার। 
তারেকরo aবsা anমুর্খ; িতিন েলাকর সে  আজকাল েবিশ কথা কন না। 
 

[ ীরামকৃে র ভাবনা -- নেরেndর জনয্] 
 
        ঠাকুর eiবার নেরেndর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (eকজন ভেkর pিত) -- নেরnd েতামােকo লাik  কের না। (মাsােরর pিত) কi, aধেরর 
বািড় নেরnd eল না েকন? 
 
        “eকাধাের নেরেndর কত gণ! গাiেত, বাজােত, েলখাপড়ায়! েসিদন কােpেনর গািড়েত eখান েথেক 
যািcল; কােpন aেনক কের বলেল, তার কােছ বসেত। নেরnd oধাের িগেয় বসল; কােpেনর িদেক িফের েচেয়o 
েদখেল না।” 
 

[শাk েগৗরী পি ত o ীরামকৃ  ] 
 
        “ ধু পাি েতয্ িক হেব? সাধন-ভজন চাi। iঁেদেশর েগৗরী -- পি তo িছল, সাধকo িছল। শাk-সাধক; 
মার ভােব মােঝ মােঝ unt হেয় েযত! মােঝ মােঝ বলত, ‘হা ের ের, ের িনরালm লেmাদরজনিন কং যািম 
শরণm ?’ তখন পি েতরা েকঁেচা হেয় েযত। আিমo আিব  হেয় েযতুম। আমার খাoয়া েদেখ বলত, তুিম ৈভরবী 
িনেয় সাধন কেরছ? 
 
        “eকজন কতর্াভজা িনরাকােরর বয্াখয্া করেল। িনরাকার aথর্াৎ নীেরর আকার! েগৗরী তাi েন মহা েরেগ 
েগল। 
 
        “pথম pথম eকটু েগাঁড়া সাk িছল; তুলসীপাতা dেটা কািঠ কের তুলত -- ছুঁত না (সকেলর হাসয্) -- 
তারপর বািড় েগল; বািড় েথেক িফের eেস আর aমন কের নাi। 
 
        “আিম eকিট তুলসীগাছ কালীঘেরর সmুেখ পুঁেতিছলাম; মের েগল। পাঁঠা বিল েযখােন হয়, েসখােন নািক 
হয় না! 
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        “েগৗরী েবশ সব বয্াখয্া করত। ‘e-oi!’ বয্াখয্া করত -- e িশষয্! oi েতামার i ! আবার রাবেণর 
দশমু  বলত, দশ iিndয়। তেমাgেণ কুmকণর্, রেজাgেণ রাবণ, সttgেণ িবভীষণ। তাi িবভীষণ রামেক লাভ 
কেরিছল।” 
 

[রাম, তারক o িনতয্েগাপাল ] 
 
        ঠাকুর মধয্ােh েসবার পর eকটু িব াম কিরেতেছন। কিলকাতা হiেত রাম, তারক (িশবানn) pভৃিত 
ভkগণ আিসয়া uপিsত হiেলন। ঠাকুরেক pণাম কিরয়া তাঁহারা েমেঝেত বিসেলন। মাsারo েমেঝেত বিসয়া 
আেছন। রাম বিলেতেছন, “আমরা েখাল বাজনা িশিখেতিছ।” 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- িনতয্েগাপাল বাজােত িশেখেছ? 
 
        রাম -- না, েস aমিন eকটু সামানয্ বাজােত পাের। 
 
        ীরামকৃ  -- তারক? 
 
        রাম -- েস aেনকটা পারেব। 
 
        ীরামকৃ  -- তাহেল আর aত মুখ িনচু কের থাকেব না; eকটা িদেক খুব মন িদেল ঈ েরর িদেক তত 
থােক না। 
 
        রাম -- আিম মেন কির, আিম েয িশখিছ, েকবল সংকীতর্েনর জনয্। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তুিম নািক গান িশেখছ? 
 
        মাsার (সহােসয্) -- আেj না; আিম u ঁ আঁ কির! 
 

[আমার িঠক ভাব -- “আর কাজ নাi jান-িবচাের, েদ মা পাগল কের” ] 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার oটা aভয্াস আেছ? থােক েতা বল না। “আর কাজ নাi jান-িবচাের, েদ মা পাগল 
কের।” 
 
        “েদখ, oiেট আমার িঠক ভাব।” 
 

[হাজরােক uপেদশ -- সবর্ভূেত ভালবাসা -- ঘৃণা o িনnা তয্াগ কর ] 
 
        হাজরা মহাশয় কাr কাr সmেn ঘৃণা pকাশ কিরেতন। 
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        ীরামকৃ  (রাম pভৃিত ভkেদর pিত) -- o-েদেশ eকজেনর বািড় pায় সবর্দাi িগেয় থাকতাম; তারা 
সমবয়সী; তারা েসিদন eেসিছল; eখােন d-িতনিদন িছল। তােদর মা oirপ সকলেক ঘৃণা করত। েশেষ েসi 
মার পােয়র িখল িকরকম কের খুেল েগল আর পা পচেত লাগল। ঘের eত পচা গn হল েয, েলােক ঢুকেত পারত 
না। 
 
        “হাজরােক তাi oi কথা বিল, আর বিল, কাrেক িনnা কেরা না।” 
 
        েবলা pায় 4টা হiল, ঠাকুর kেম মুখpkালনািদ কিরবার জনয্ ঝাuতলায় েগেলন। ঠাকুেরর ঘেরর দিkণ-
পূবর্ বারাnায় সতরি  পাতা হiল। েসখােন ঠাকুর ঝাuতলা হiেত িফিরয়া আিসয়া uপেবশন কিরেলন। রাম 
pভৃিত uপিsত আেছন। ীযুk aধর েসন সুবণর্বিণক, তাঁর বািড়েত রাখাল angহণ কিরয়ােছন বিলয়া রামবাবু 
িক বিলয়ােছন। aধর পরমভk। েসi সব কথা হiেতেছ। 
 
        সুবণর্বিণকেদর মেধয্ কাr কাr sভাব eকজন ভk রহসয্ভােব বণর্না কিরেতেছন। আর ঠাকুর 
হািসেতেছন। তাঁহারা ‘rিটঘn’ ভালবােসন, বয্ ন হuক আর না হuক। তাঁরা খুব সেরস চাল খান, আর 
জলেযােগর মেধয্ ফল eকটু খাoয়া চাi। তাঁরা িবলাতী আমড়া ভালবােসন, iতয্ািদ। যিদ বািড়েত তtt আেস, 
iিলস মাছ, সেnশ -- েসi তtt আবার oেদর কুটুm বািড়েত যােব। েস কুটুm আবার েসi তtt তােদর কুটুm 
বািড়েত পাঠােব। কােজ কােজi eকটা iিলশ মাছ 15।20 ঘর ঘুরেত থােক। েমেয়রা সব কাজ কের, তেব রাnািট 
uেড় বামুেন রাঁেধ, কাr বািড় 1 ঘnা, কাr বািড় 2 ঘnা, eiরকম। eকিট uেড় বামুন কখনo কখনo 4।5 
জায়গায় রাঁেধ। 
 
        ীরামকৃ  হািসেতেছন, িনেজ েকান মত pকাশ কিরেতেছন না। 
 

[ঠাকুর সমািধs -- তাঁহার জগnাতার সিহত কথা ] 
 
        সnয্া হiল। uঠােন utর-পি ম েকােণ ীরামকৃ  দ ায়মান o সমািধs। 
 
        aেনকkণ পের বাহয্ জগেত মন আিসল। ঠাকুেরর িক আ যর্ aবsা! আজকাল pায়i সমািধs। সামানয্ 
udীপেন বাহয্শূনয্ হন; ভেkরা যখন আেসন, তখন eকটু কথাবাতর্া কন; নেচৎ সবর্দাi anমুর্খ। পজূাজপািদ কমর্ 
আর কিরেত পােরন না। 
 

[ ীরামকৃে র কমর্তয্ােগর aবsা ] 
 
        সমািধ ভে র পর দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়াi জগnাতার সিহত কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, “মা! পূজা েগল, 
জপ েগল,1 েদেখা মা, েযন জড় কেরা না! েসবয্-েসবকভােব েরেখা। মা, েযন কথা কiেত পাির। েযন েতামার নাম 
করেত পাির, আর েতামার নামgণকীতর্ন করব, গান করব মা! আর শরীের eকটু বল দাo মা! েযন আপিন eকটু 
চলেত পাির; েযখােন েতামার কথা হেc, েযখােন েতামার ভkরা আেছ, েসi সব জায়গায় েযেত পাির।” 
 

                                                 
1 যstাtরিতেরব সয্াৎ .. সnt sসয্ কাযর্ং ন িবদয্েত ৷৷                                                           [গীতা, 3।17] 
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        ীরামকৃ  আজ সকােল কালীঘের িগয়া জগnাতার ীপাদপেd পু া িল িদয়ােছন। িতিন আবার 
জগnাতার সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন। মা আজ সকােল েতামার চরেণ dেটা ফুল িদলাম; ভাবলাম; েবশ হল, আবার 
(বাহয্) পূজার িদেক মন যােc; তেব মা, আবার eমন হল েকন? আবার জেড়র মেতা েকন কের েফলছ! 
 
        ভাd কৃ া সpমী। eখনo চnd uদয় হয় নাi। রজনী তমসাcn। ীরামকৃ  eখনo ভাবািব ; েসi 
aবsােতi িনেজর ঘেরর িভতর েছাট খাটিটেত বিসেলন। আবার জগnাতার সে  কথা কিহেতেছন। 
 

        [ঈশানেক িশkা -- কিলেত েবদমত চেল না -- মাতৃভােব সাধন কর ] 
 
        eiবার বুিঝ ভkেদর িবষেয় মােক িক বিলেতেছন। ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র কথা বিলেতেছন। ঈশান 
বিলয়ািছেলন, আিম ভাটপাড়ায় িগয়া গায়tীর পুর রণ কিরব। ীরামকৃ  তাঁেক বিলয়ািছেলন েয, কিলকােল 
েবদমত চেল না। জীেবর anগত pাণ, আয়ু কম, েদহবুিd, িবষয়বুিd eেকবাের যায় না। তাi ঈশানেক মাতৃভােব 
তntমেত সাধন কিরেত uপেদশ িদয়ািছেলন। আর ঈশানেক বেলিছেলন, িযিনi bh, িতিনi মা, িতিনi 
আদয্াশিk। 
 
        ঠাকুর ভাবািব  হiয়া বিলেতেছন, “আবার গায়tীর পুর রণ! e-চাল েথেক o-চােল লাফ! েক oেক o-
কথা বেল িদেল? আপনার মেন করেছ!... আcা, eকটু পুর রণ করেব। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “আcা আমার e-সব িক বাiেয়, না ভােব?” 
 
        মাsার aবাk  হiয়া েদিখেতেছন েয, ঠাকুর ীরামকৃ  জগnাতার সে  eirপ কথা কিহেতেছন। িতিন 
aবাk  হiয়া েদিখেতেছন! ঈ র আমােদর aিত িনকেট, বািহের আবার anের। aিত িনকেট না হেল ীরামকৃ  
চুিপ চুিপ তাঁর সে  েকমন কের কথা কেcন।2 

                                                 
2 তিdে া পরমং পদং সদা পশয্িn সূরয়ঃ। িদবীব চkুরাততm  ৷৷                                                     [ঋেgদ, 1।22।20] 
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সpিবংশ পিরেcদ 
 

পি ত o সাধুর pেভদ -- কিলযুেগ নারদীয় ভিk 
 
        আজ বুধবার, (10i আি ন) ভাdমােসর কৃ া দশমী িতিথ, 26েশ েসেpmর, 1883 ী াb। বুধবাের 
ভkসমাগম কম, েকন না সকেলরi কাজকমর্ আেছ। ভেkরা pায় রিববাের aবসর হiেল ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত 
আেসন। মাsার েবলা েদড়টার সময় ছুিট পাiয়ােছন, িতনটার সময় দিkেণ ের কালীমিnের ঠাকুেরর কােছ 
আিসয়া uপিsত। e-সময় রাখাল, লাটু ঠাকুেরর কােছ pায় থােকন। আজ di ঘnা পূেবর্ িকেশারী আিসয়ােছন। 
ঘেরর িভতর ঠাকুর েছাট খাটিটর uপর বিসয়া আেছন। মাsার আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর কুশল 
িজjাসা কিরয়া নেরেndর কথা পািড়েলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, নেরেndর সে  েদখা হেয়িছল? (সহােসয্) নেরnd বেলেছ, uিন 
eখনo কালীঘের যান; িঠক হেয় যােব, তখন আর কালীঘের যােবন না। 
 
        “eখােন মােঝ মােঝ আেস বেল বািড়র েলােকরা বড় বয্াজার। েসিদন eখােন eেসিছল, গািড় কের। সুেরnd  
গািড়ভাড়া িদছল। তাi নেরেndর িপসী সুেরেndর বািড় িগেয় ঝগড়া করেত িগছল।” 
 
        ঠাকুর নেরেndর কথা কিহেত কিহেত গােtাtান কিরেলন। কথা কিহেত কিহেত utর-পূবর্ বারাnায় িগয়া 
দাঁড়াiেলন। েসখােন হাজরা, িকেশারী, রাখালািদ ভেkরা আেছন। aপরাh হiয়ােছ। 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁগা, তুিম আজ েয বড় eেল? sুল নাi? 
 
        মাsার -- আজ েদড়টার সময় ছুিট হেয়িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন eত সকাল? 
 
        মাsার -- িবদয্াসাগর sুল েদখেত eেসিছেলন। sুল িবদয্াসাগেরর, তাi িতিন eেল েছেলেদর আনn 
করবার জনয্ ছুিট েদoয়া হয়। 
 

[িবদয্াসাগর o সতয্কথা -- ীমুখ-কিথত চিরতামৃত ] 
 
        ীরামকৃ  -- িবদয্াসাগর সতয্কথা কয় না েকন? 
 
        “সতয্বচন, পরstী মাতৃসমান। ei েস হির না িমেল তুলসী ঝুটজবান।” সতয্েত থাকেল তেব ভগবানেক 
পাoয়া যায়। িবদয্াসাগর েসিদন বলেল, eখােন আসেব, িকnt eল না। 
 
        “পি ত আর সাধু aেনক তফাত। ধু পি ত েয, তার কািমনী-কা েন মন আেছ। সাধুর মন হিরপাদপেd। 
পি ত বেল eক, আর কের eক। সাধুর কথা েছেড় দাo। যােদর হিরপাদপেd মন তােদর কাজ, কথা সব 
আলাদা। কাশীেত নানকপnী েছাকরা সাধু েদেখিছলাম। তার uেমর েতামার মেতা। আমায় বলত ‘েpমী সাধু’ 
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কাশীেত তােদর মঠ আেছ; eকিদন আমায় েসখােন িনমntণ কের লেয় েগল। েমাহnেক েদখলুম, েযন eকিট িগnী। 
তােক িজjাসা করলুম, ‘uপায় িক?’ েস বলেল, কিলযুেগ নারদীয় ভিk। পাঠ কিcল। পাঠ েশষ হেল বলেত 
লাগল -- ‘জেল িব ঃু sেল িব ঃু িব ুঃ পবর্তমsেক। সবর্ং িব ুময়ং জগৎ।’ সব েশেষ বলেল, শািnঃ শািnঃ 
pশািnঃ।” 
 

[কিলযুেগ েবদমত চেল না -- jানমাগর্ ] 
 
        “eকিদন গীতা পাঠ করেল। তা eমিন আঁট, িবষয়ী েলােকর িদেক েচেয় পড়েব না! আমার িদেক েচেয় 
পড়েল। েসেজাবাবু িছল। েসেজাবাবুর িদেক েপছন িফের পড়েত লাগল। েসi নানকপnী সাধুিট বেলিছল, uপায়, 
‘নারদীয় ভিk’।” 
 
        মাsার -- o-সাধুরা িক েবদাnবাদী নয়? 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ, oরা েবদাnবাদী িকnt ভিkমাগর্o মােন। িক জােনা, eখন কিলযুেগ েবদমত চেল না। 
eকজন বেলিছল, গায়tীর পুর রণ করব। আিম বললুম, েকন? কিলেত তেntাk মত। তntমেত িক পুর রণ হয় 
না? 
 
        “ৈবিদক কমর্ বড় কিঠন। তােত আবার দাসt। eমিন আেছ েয, বার বছর না কত oiরকম দাসt করেল 
তাi হেয় যায়। যােদর aতিদন দাসt করেল, তােদর সtা েপেয় যায়! তােদর রজঃ, তেমাgণ, জীব-িহংসা, 
িবলাস -- ei সব eেস পেড়, তােদর েসবা করেত করেত। ধু দাসt  নয়, আবার েপনশন খায়। 
 
        “eকিট েবদাnবাদী সাধু eেসিছল। েমঘ েদেখ নাচত, ঝড়বৃি েত খুব আনn। ধয্ােনর সময় েকu কােছ 
েগেল বড় চেট েযত। আিম eকিদন িগছলুম। যাoয়ােত ভারী িবরk। সবর্দাi িবচার করত, ‘bh সতয্, জগৎ 
িমথয্া।’ মায়ােত নানাrপ েদখােc, তাi ঝােড়র কলম লেয় েবড়াত। ঝােড়র কলম িদেয় েদখেল নানা রঙ েদখা 
যায়; -- বstতঃ েকান রঙ নাi। েতমিন বstতঃ bh বi আর িকছু নাi, িকnt মায়ােত, aহংকােরেত নানা বst 
েদখােc। পােছ মায়া হয়, আসিk হয়, তাi েকান িজিনস eকবার বi আর েদখেব না। sােনর সময় পািখ uড়েছ 
েদেখ িবচার করত। dজেন বােহয্ েযতুম। মুসলমােনর পুকুর েন আর জল িনেল না। হলধারী আবার বয্াকরণ 
িজjাসা কেl, বয্করণ জােন। বয্ নবেণর্র কথা হল। িতনিদন eখােন িছল। eকিদন েপাsার ধাের সানােয়র শb 

েন বলেল, যার bhদশর্ন হয়, তার oi শb েন সমািধ হয়।” 
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দিkেণ ের gr ীরামকৃ  -- পরমহংস aবsা pদশর্ন 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  সাধুিদেগর কথা কিহেত কিহেত পরমহংেসর aবsা েদখাiেত লািগেলন। েসi বালেকর 
নয্ায় চলন! মুেখ eক-eকবার হািস েযন ফািটয়া পিড়েতেছ! েকামের কাপড় নাi, িদগmর, চkু আনেn 
ভািসেতেছ! ঠাকুর েছাট খাটিটেত আবার বিসেলন। আবার েসi মেনামুgকারী কথা। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- নয্াংটার কােছ েবদাn েনিছলাম। “bh সতয্, জগৎ িমথয্া।” বািজকর eেস 
কত কত বািজ কের; আেমর চারা, আম পযর্n হল। িকnt e-সব বািজ। বািজকরi সতয্। 
 
        মিণ -- জীবনটা েযন eকটা লmা ঘুম! eiিট েবাঝা যােc সব িঠক েদখিছ না। েয মেন আকাশ বুঝেত পাির 
না, েসi মন িনেয়i েতা জগৎ েদখিছ; aতeব েকমন কের িঠক েদখা হেব? 
 
        ঠাকুর -- আর eকরকম আেছ। আকাশেক আমরা িঠক েদখিছ না; েবাধ হয়, েযন মািটেত েলাটােc। েতমিন 
েকমন কের মানুষ িঠক েদখেব? িভতের িবকার। 
 
        ঠাকুর মধুর কে  গািহেতেছন, িবকার o তাহার ধnnির -- 
 
        e িক িবকার শ রী! কৃপা চরণতলী েপেল ধnnির। 
 
        “িবকার বiিক। েদখ না, সংসারীরা েকাঁদল কের। িক লেয় েয েকাঁদল কের তার িঠক নাi। েকাঁদল েকমন! 
েতার aমুক েহাক, েতার aমুক কির। কত েচঁচােমিচ, কত গালাগাল!” 
 
        মিণ -- িকেশারীেক বেলিছলাম, খািল বােkর িভতর িকছু নাi -- aথচ diজেন টানাটািন করেছ -- টাকা 
আেছ বেল! 
 

[েদহধারণ-বয্ািধ -- "To be or not to be" -- সংসার মজার কুিট ] 
 
        “আcা, েদহটাi েতা যত aনেথর্র কারণ। oi সব েদেখ jানীরা ভােব েখালস ছাড়েল বাঁিচ।” [ঠাকুর 
কালীঘের যাiেতেছন।] 
 
        ঠাকুর -- েকন? “ei সংসার েধাঁকার টািট,” আবার “মজার কুিট”o বেলেছ। েদহ থাকেলi বা। “সংসার 
মজার কুিট” েতা হেত পাের। 
 
        মিণ -- িনরবিcn আনn েকাথায়? 
 
        ঠাকুর -- হাঁ, তা বেট। 
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        ঠাকুর কালীঘেরর সmুেখ আিসয়ােছন। মােক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। মিণo pণাম কিরেলন। ঠাকুর 
কালীঘেরর সmুেখ িনেচর চাতােলর uপর িনরাসেন মা-কালীেক সmুখ কিরয়া বিসয়ােছন। পরেন েকবল লাল-
েপেড় কাপড়খািন, তার খািনকটা িপেঠ o কাঁেধ। প ােdেশ নাটমিnেরর eকিট sm। কােছ মিণ বিসয়া আেছন। 
 
        মিণ -- তাi যিদ হল, তাহেল েদহধারেণর িক দরকার? e েতা েদখিছ কতকgেলা কমর্েভাগ করবার জনয্ 
েদহ। িক করেছ েক জােন! মােঝ আমরা মারা যাi। 
 
        ঠাকুর -- েছালা িব কুেড় পড়েলo েছালাগাছi হয়। 
 
        মিণ -- তাহেলo a বnন েতা আেছ? 
 

[সিcদানn gr -- grর কৃপায় মুিk ] 
 
        ঠাকুর -- a বnন নয়, a পাশ। তা থাকেলi বা। তাঁর কৃপা হেল eক মুহূেতর্ a পাশ চেল েযেত পাের। 
িকরকম জােনা, েযমন হাজার বৎসেরর anকার ঘর, আেলা লেয় eেল eকkেণ anকার পািলেয় যায়! eকটু 
eকটু কের যায় না! েভলিকবািজ কের, েদেখছ? aেনক েগেরা েদoয়া দিড় eকধার eকটা জায়গায় বাঁেধ, আর-
eকধার িনেজর হােত ধের; ধের দিড়টােক di-eকবার নাড়া েদয়। নাড়াo েদoয়া, আর সব েগেরা খুেলo যাoয়া। 
িকnt aনয্ েলােক েসi েগেরা pাণপণ েচ া কেরo খুলেত পাের নাi। grর কৃপা হেল সব েগেরা eক মুhেতর্ খুেল 
যায়। 
 

[েকশব েসেনর পিরবতর্েনর কারণ ীরামকৃ  ] 
 
        “আcা, েকশব েসন eত বদলাল েকন, বল েদিখ? eখােন িকnt খুব আসত। eখান েথেক নমsার করেত 
িশখেল। eকিদন বললুম, সাধুেদর oরকম কের নমsার করেত নাi। eকিদন ঈশােনর সে  কলকাতায় গািড় 
কের যািcলুম। েস েকশব েসেনর সব কথা নেল। হিরশ েবশ বেল, eখান েথেক সব েচক পাশ কের িনেত হেব; 
তেব বয্াে  টাকা পাoয়া যােব।” (ঠাকুেরর হাসয্) 
 
        মিণ aবাk  হiয়া ei সকল কথা িনেতেছন। বুিঝেলন, grrেপ সিcদানn েচক পাশ কেরন। 
 

[পূবর্কথা, নয্াংটাবাবার uপেদশ -- তাঁেক জানা যায় না ] 
 
        ঠাকুর -- িবচার কেরা না। তাঁেক জানেত েক পারেব? নয্াংটা বলত েন েরেখিছ, তাঁরi eক aংেশ ei 
bhা । 
 
        “হাজরার বড় িবচারবুিd। েস িহসাব কের, eতখািনেত জগৎ হল, eতখািন বািক রiল। তার িহসাব েন 
আমার মাথা টনটন কের। আিম জািন, আিম িকছুi জািন না। কখনo তাঁেক ভািব ভাল, আবার কখনo ভািব মn। 
তাঁর আিম িক বুঝব?” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, তাঁেক িক বুঝা যায়? যার েযমন বুিd েসiটুকু িনেয় মেন কের, আিম সবটা বুেঝ েফেলিছ। 
আপিন েযমন বেলন, eকটা িপঁপেড় িচিনর পাহােড়র কােছ িগছল, তার eকদানায় েপট ভরল বেল মেন কের  -- 
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eiবাের পাহাড়টা বাসায় িনেয় যাব। 
 

[ঈ রেক িক জানা যায়? uপায় শরণাগিত ] 
 
        ঠাকুর -- তাঁেক েক জানেব? আিম জানবার েচ াo কির না! আিম েকবল মা বেল ডািক! মা যা কেরন। তাঁর 
icা হয় জানােবন, না icা হয়, নাi বা জানােবন। আমার িবড়ালছাঁর sভাব। িবড়ালছাঁ েকবল িমu িমu কের 
ডােক। তারপর মা েযখােন রােখ -- কখনo েহঁেসেল রাখেছ, কখনo বাবুেদর িবছানায়। েছাটেছেল মােক চায়। 
মার কত ঐ যর্ েস জােন না! জানেত চায়o না। েস জােন, আমার মা আেছ, আমার ভাবনা িক? চাকরানীর েছেলo 
জােন, আমার মা আেছ। বাবুর েছেলর সে  যিদ ঝগড়া হয়, তা বেল, “আিম মােক বেল েদব! আমার মা আেছ!” 
আমারo সnানভাব। 
 
        হঠাৎ ঠাকুর ীরামকৃ  আপনােক েদখাiয়া িনেজর বুেক হাত িদয়া মিণেক বিলেতেছন, “আcা eেত িকছু 
আেছ; তুিম িক বল।” 
 
        িতিন আবাk  হiয়া ঠাকুরেক েদিখেতেছন। বুিঝ ভািবেতেছন, ঠাকুেরর hদয়মেধয্ িক সাkাৎ মা আেছন! মা 
িক েদহধারণ কের eেসেছন? জীেবর ম েলর জনয্। 
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ঊনিtংশ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ীরামকৃ  রাখাল pভৃিত ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের কালীমিnেরর সmুেখ চাতােলর uপর uপিব । জগnাতােক কালী-
pিতমামেধয্ দশর্ন কিরেতেছন। কােছ মাsার pভৃিত ভেkরা বিসয়া আেছন। আজ 26েশ েসেpmর, 1883 

ী াb; ভাd কৃ া দশমী; ৈবকালেবলা। 
 
        িকয়ৎkণ পূেবর্ ঠাকুর বিলেতেছন, “ঈ েরর সmেn িকছু িহসাব করবার েজা নাi! তাঁর aনn ঐ যর্! মানুষ 
মুেখ িক বলেব। eকটা িপঁপেড় িচিনর পাহােড়র কােছ িগেয়, eকদানা িচিন েখেল। তার েপট ভের েগল; তখন েস 
ভাবেছ, eiবার eেস সব পাহাড়টা গেতর্র িভতর িনেয় যাব। 
 
        “তাঁেক িক েবাঝা যায়। তাi আমার িবড়ােলর ছানার ভাব, মা েযখােন েরেখ েদয়। আিম িকছু জািন না। 
েছাট েছেল মার কত ঐ যর্ তা জােন না।” 
 
        ীরামকৃ  ৺কালীমিnেরর চাতােল বিসয়া sব কিরেতেছন, “oমা! oমা! oকঁার-rিপণী! মা! eরা কত িক 
বেল মা -- িকছু বুিঝেত পাির না! িকছু জািন না মা! -- শরণাগত! শরণাগত! েকবল ei কেরা েযন েতামার 

ীপাদপেd dাভিk হয় মা! আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg কেরা না, মা! শরণাগত! শরণাগত!” 
 
        ঠাকুরবািড়র আরিত হiয়া েগল, ীরামকৃ  ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। মেহnd েমেঝেত বিসয়া 
আেছন। 
 
        মেহnd পূেবর্ পূেবর্ ীযুk েকশব েসেনর bাhসমােজ সবর্দা যাiেতন। ঠাকুরেক দশর্নাবিধ আর িতিন েসখােন 
যান না। ীরামকৃ  সবর্দা জগnাতার সিহত কথা কন; তাহা েদিখয়া িতিন aবাk  হiয়ােছন। আর তাঁহার সবর্ধমর্-
সমnয় কথা িনয়া o ঈ েরর জনয্ বয্াকুলতা েদিখয়া িতিন মুg হiয়ােছন। 
 
        মেহnd ঠাকুেরর কােছ pায় di বৎসর যাতায়াত কিরেতেছন o তাঁহার দশর্ন o কৃপালাভ কিরেতেছন। ঠাকুর 
তাঁহােক o aনয্ানয্ ভkেদর সবর্দাi বেলন, ঈ র িনরাকার আবার সাকার; ভেkর জনয্ rপধারণ কেরন। যারা 
িনরাকারবাদী তােদর িতিন বেলন, েতামােদর যা িব াস তাi রাখেব, িকnt eিট জানেব েয, তাঁর সবi সmব; 
সাকার িনরাকার; আর কত িক িতিন হেত পােরন। 
 

[ ীরামকৃ  o মেহnd -- সাকার-িনরাকার -- িডuিট -- 
 কতর্বয্েবাধ -- ভেkর পেk aিবদয্ার সংসার মৃতুয্যntণা ] 

 
        ীরামকৃ  (মেহেndর pিত) -- তুিম eকটা েতা ধেরছ -- িনরাকার? 
 
        মেহnd --আেj হাঁ, তেব আপিন েযমন বেলন, সবi সmব; সাকারo সmব। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ; আর েজেনা িতিন ৈচতনয্rপর চরাচর িবে  বয্াp হেয় রেয়েছন। 
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        মেহnd  -- আিম ভািব, িতিন েচতেনরo েচতিয়তা। 
 
        ীরামকৃ  -- eখন oiভােবi থাক; েটেন-টুেন ভাব বদেল দরকার নাi। kেম জানেত পারেব েয, oi 
ৈচতনয্ তাঁরi ৈচতনয্। িতিন ৈচতনয্srপ। 
 
        “আcা, েতামার টাকা ঐ যর্ eেত টান আেছ?” 
 
        মেহnd -- না, তেব িনি n হবার জনয্ -- িনি n হেয় ভগবানিচnা করবার জনয্। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেব বiিক। 
 
        মেহnd -- েলাভ, না। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা বেট, তাহেল েতামার েছেলেদর েক েদখেব? 
 
        “েতামার যিদ aকতর্া jান হয়, তাহেল েছেলেদর uপায় িক হেব?” 
 
        মেহnd -- েনিছ, কতর্বয্ থাকেত jান হয় না। কতর্বয্ মাতর্ । 
 
        ীরামকৃ  -- eখন oiভােব থাক; তারপর যখন আপিন েসi কতর্বয্েবাধ যােব তখন আলাদা কথা। 
 
        সকেলi িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        মেহnd -- কতক jােনর পর সংসার! েস সjােন মৃতুয্ -- oলাuঠা! 
 
        ীরামকৃ  -- রাম! রাম! 
 
        মৃতুয্ সময় jান থাকেল খুব যntণােবাধ হয়; েযমন কেলরােত হয়। ei কথা বুিঝ মেহnd বলেছন। aিবদয্ার 
সংসার দাবানল তুলয্ -- তাi বুিঝ ঠাকুর “রাম! রাম!” বিলেতেছন। 
 
        মেহnd -- aনয্েলাক তবু িবকােরর েরাগী, ajান হেয় যায়; মৃতুয্যntণা েবাধ থােক না। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ না, টাকা থাকেলi বা িক হেব! জয়েগাপাল েসন, aত টাকা আেছ িকnt dঃখ কের, 
েছেলরা েতমন মােন না। 
 
        মেহnd -- সংসাের িক ধু দািরdi dঃখ? eিদেক ছয় িরপু, তারপর েরাগ-েশাক। 
 
        ীরামকৃ  -- আবার মান-সmম। েলাকমানয্ হবার icা। 
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        “আcা, আমার িক ভাব?” 
 
        মেহnd -- ঘুম ভাঙেল মানুেষর যা, যা -- হবার তাi। ঈ েরর সে  সদা েযাগ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম আমায় sেp েদখ? 
 
        মেহnd -- হাঁ, -- aেনকবার। 
 
        ীরামকৃ  -- িকrপ? িকছু uপেদশ িদেত েদখ? 
 
        মেহnd চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- যিদ েদখ আমােক িশkা িদেত, তেব জানেব েস সিcদানn। 
 
        মেহnd aতঃপর sেp যাহা যাহা েদিখয়ািছেলন, তাহা সমs বণর্না কিরেলন। ীরামকৃ  মেনােযাগ িদয়া 
সমs িনেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মেহেndর pিত) -- e খুব ভাল! তুিম আর িবচার eেনা না। েতামরা শাk। 
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িtংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  aধেরর বািড় dগর্াপূজা মেহাৎসেব 
 
        ীযুk aধেরর বািড়েত ৺নবমীপূজার িদেন ঠাকুরদালােন ীরামকৃ  দ ায়মান। সnয্ার পর ী ীdগর্ার 
আরিত দশর্ন কিরেতেছন। aধেরর বািড় dগর্াপূজা মেহাৎসব, তাi িতিন ঠাকুরেক িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। 
 
        আজ বুধবার, 10i aেkাবর, 1883 ী াb, 24েশ আি ন। ীরামকৃ  ভkসে  আিসয়ােছন, তnেধয্ 
বলরােমর িপতা o aধেরর বnু aবসরpাp sলু iনেskর সারদাবাবু আিসয়ােছন। aধর pিতেবশী o 
আtীয়েদর ৺পূজা uপলেk িনমntণ কিরয়ােছন, তাঁহারাo aেনেক আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  সnয্ার আরিত দশর্ন কিরয়া ভাবািব  হiয়া ঠাকুরদালােন দাঁড়াiয়া আেছন। ভাবািব  হiয়া 
মােক গান নাiেতেছন। 
 
        aধর গৃহীভk, আবার aেনক গৃহীভk uপিsত, িtতােপ তািপত। তাi বুিঝ ীরামকৃ  সকেলর ম েলর 
জনয্ জগnাতােক sব কিরেতেছন: 
 
 তার তািরণী। eবার তােরা tিরত কিরেয়, 
 তপন-তনয়-tােস tািসত, যায় মা pাণী ৷৷ 
 জগত aেm জন-পািলনী, জন-েমািহনী জগত-জননী। 
 যেশাদা জঠের জনম লiেয় সহায় হিরলীলায় ৷৷ 
 বৃnাবেন রাধািবেনািদনী, bজবlভিবহারকািরণী। 
 রাসরি নী রসময়ী হেয় রাস কিরেল লীলাpকাশ ৷৷ 
 িগিরজা েগাপজা েগািবn েমািহনী তুিম মা গে  গিতদািয়নী; 
 গাnািবর্েক েগৗরবরণী গাoেয় েগালেক gণ েতামার। 
 িশেব সনাতনী সবর্াণী ঈশানী সদানnময়ী সবর্srিপণী, 
 সgণা িনgর্ণা সদািশবিpেয় েক জােন মিহমা েতামার! 
 

[ ীরামকৃে র ভাবােবেশ জগnাতার সে  কথা ] 
 
        ীরামকৃ  aধেরর বািড়র িdতল ৈবঠকখানায় িগয়া বিসয়ােছন। ঘের aেনক িনমিntত বয্িk আিসয়ােছন। 
 
        বলরােমর িপতা o সারদাবাবু pভৃিত কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর eখনo ভাবািব । িনমিntত বয্িkেদর সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন, “o বাবুরা, আিম েখেয়িছ, eখন 
েতামরা িনমntণ খাo।” 
 
        aধেরর ৈনেবদয্ পূজা মা gহণ কিরয়ােছন, তাi িক ীরামকৃ  জগnাতার আেবেশ বিলেতেছন, “আিম 
েখেয়িছ, eখন েতামরা pসাদ পাo?” 
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        ঠাকুর জগnাতােক ভাবািব  হiয়া বিলেতেছন, “মা আিম খাব? না, তুিম খােব? মা কারণানnrিপণী।” 
 
        ীরামকৃ  িক জগnাতােক o আপনােক eক েদিখেতেছন? িযিন মা িতিনi িক সnানrেপ েলাকিশkার 
জনয্ aবতীণর্ হiয়ােছন? তাi িক ঠাকুর “আিম েখেয়িছ” বলেছন? 
 
        eiবার ভাবােবেশ েদেহর মেধয্ ষট্ চk, তার মেধয্ মােক েদিখেতেছন! তাi আবার ভােব িবেভার হiয়া 
গান গাiেতেছন: 
 
 ভুবন ভুিলiিল মা, হরেমািহনী। 
 মূলাধাের মেহাৎপেল, বীণাবাদয্-িবেনািদনী ৷৷ 
 আধার ৈভরবাকার, ষ   দেল ীরাগ আর। 
 মিণপুেরেত মhার বসেn hৎpকািশনী ৷৷ 
 িব d িহেlাল সুের, কণর্াটক আjাপুের। 
 তান-লয়-মান-সুের িtসp-সুরেভিদনী ৷৷ 
 মহামায়া েমাহপােশ বd কর আনায়ােস। 
 তtt লেয় তttাকােশ িsর আেছ েসৗদািমনী ৷৷ 
 ীনnকুমাের কয়, তtt না িন য় হয়। 
 তব তtt gণtয় কাকীমুখ-আcািদনী ৷৷ 
 
        গান -- ভাব িক েভেব পরাণ েগল। 
 যাঁর নােম হের কাল, পেদ মহাকাল, তাঁর েকন কালrপ হল ৷৷ 
 কালrপ aেনক আেছ, e-বড় আ যর্ কােলা, 
 যাঁের hিদমােঝ রাখেল পের hদপd কের আেলা ৷৷ 
 rেপ কালী, নােম কালী কাল হেত aিধক কােলা। 
 o-rপ েয েদেখেছ, েস মেজেছ aনয্rপ লােগ না ভাল ৷৷ 
 pসাদ বেল কুতুহেল eমন েমেয় েকাথায় িছল। 
 না েদেখ নাম েন কােন মন িগেয় তায় িলp হল ৷৷ 
 
        aভয়ার শরণাগত হেল সকল ভয় যায়, তাi বুিঝ ভkেদর aভয় িদেতেছন o গান গাiেতেছন: 
 
 aভয় পেদ pাণ সঁেপিছ। 
 আিম আর িক যেমর ভয় েরেখিছ ৷৷ 
 
        ীযুk সারদাবাবু পুtেশােক aিভভূত, তাi তাঁর বnু aধর তাঁহােক ঠাকুেরর কােছ লiয়া আিসয়ােছন। 
িতিন েগৗরা  ভk। তাঁহােক েদিখয়া ীরামকেৃ র ীেগৗরাে র udীপন হiয়ােছ। ঠাকুর গািহেতেছন: 
 
 আমার a  েকন েগৗর হল। 
 িক করেল ের ধনী, aকােল সকাল ৈকেল, aকােলেত বরণ ধরােল ৷৷ 
 eখন েতা েগৗর হেত িদন, বািক আেছ! 
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 eখন েতা dাপর লীলা, েশষ হয় নাi! 
 eিক হল ের! েকািকল ময়ূর, সকলi েগৗর। 
 েযিদেক িফরাi আঁিখ (eিক হল ের)। 
 eিক, eিক, েগৗরময় সকল েদিখ ৷৷ 
 রাi বুিঝ মথুরায় eল, তাiেতা a  বুিঝ েগৗর হল! 
 ধনী কুমুিরেয় েপাকা িছল, তাiেত আপনার বরণ ধরাiল। 
 eখিন েয a  কােলা িছল, েদখেত েদখেত েগৗর হল! 
 রাi েভেব িক রাi হলাম। (eিক ের) 
 েয রাধামnt জপ না কের, রাi ধনী িক আপনার বরণ ধরায় তাের। 
 মথুরায় আিম, িক নবdীেপ আিম, িকছু ঠাoরােত নাির ের! 
 eখনo েতা, মহােদব aৈdত হয় নাi (আমার a  েকন েগৗর)। 
 eখনo েতা বলাi দাদা িনতাi হয় নাi, িবশাখা রামানn হয় নাi। 
 eখনo েতা bhা হিরদাস হয় নাi, eখনo েতা নারদ ীবাস হয় নাi। 
      eখনo েতা মা যেশাদা শচী হয় নাi। 
 eকাi েকন আিম েগৗর (যখন বলাiদাদা িনতাi হয় নাi তখন) 
 তেব রাi বুিঝ মথুরায় eল, তাiেত িক a  আমার েগৗর হল। 
 (aতeব বুিঝ আিম েগৗর) eখনo েতা, িপতা নn জগnাথ হয় নাi। 
 eখনo েতা ীরািধকা গদাধর হয় নাi। আমার a  েকন েগৗর হল ৷৷ 
 
        eiবার ীেগৗরাে র ভােব আিব  হiয়া গান গািহেতেছন। বিলেতেছন, সারদাবাবু ei গান বড় 
ভালবােসন: 
 
 ভাব হেব বi িক ের (ভাবিনিধ ীেগৗরাে র) 
 ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়। 
 বন েদেখ বৃnাবন ভােব। সুরধনী েদেখ ীযমুনা ভােব। 
 েগারা ফুকির ফুকির কােn! (যার anঃ কৃ  বিহেগর্ৗর) 
 েগারা আপনার পা আপিন ধের ৷৷ 
 
গান --  পাড়ার েলােক েগাল কের মা, 
   আমায় বেল েগৗর কলি নী। 
 eিক কiবার কথা কiেবা েকাথা; 
 লােজ মলাম oেগা pাণ সজনী। 
 eকিদন ীবােসর বািড়, কীতর্েনর ধুম hড়াhিড়; 
 েগৗরচাঁদ েদন গড়াগিড় ীবাস আিঙনায়; 
 আিম eকপােশ দাঁিড়য়া িছলাম, (eকপােশ নুকােয়), 
 আিম পড়লাম aেচতন হেয়, েচতন করায় ীবােসর রমণী। 
 eকিদন কাজীর দলন, েগৗর কেরন নগর কীতর্ন, 
 চ ালািদ যেতক যবন, েগৗর সে েত; 
 হিরেবাল হিরেবাল বেল, চেল যান নেদর বাজার িদেয়, 
 আিম তােদর সে  িগেয়, 
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 েদেখিছলাম রাঙা চরণ dখািন। 
 eকিদন জাhবীর তেট; েগৗরচাঁদ দাঁড়ােয় ঘােট, 
 চndসূযর্ uভেয়েত, েগৗর aে েত; 
 েদেখ েগৗর rেপর ছিব, ভুেল েগল শাk ৈশবী, 
 আমার কলসী পেড় েগল ৈদবী, েদেখিছল পাপ ননিদনী ৷৷ 
 
        বলরােমর িপতা ৈব ব। তাi বুিঝ eবার ীরামকৃ  েগাপীেদর ud াn েpেমর গান গািহেতেছন: 
 
         শয্ােমর নাগাল েপলাম না েগা সi। 
 আিম িক সুেখ আর ঘের রi। 
 শয্াম যিদ েমার হত মাথার চুল। 
 যতন কের বাঁধতুম েবণী সi, িদেয় বকুল ফুল ৷৷ 
 শয্াম যিদ েমার ক ন হত বাh মােঝ সতত রিহত। 
 (ক ন নাড়া িদেয় চেল েযতুম সi) (বাh নাড়া িদেয়) 
 (শয্াম-ক ন হােত িদেয়) (চেল েযতুম সi) (রাজপেথ) 
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ীরামকৃ  সবর্ধমর্-সমnেয় -- বলরােমর িপতার সে  কথা 
 
        বলরােমর িপতার ভdক pভৃিত uিড়ষয্ার নানাsােন জিমদারী আেছ o তাঁহােদর বৃnাবন, পুরী, ভdক pভৃিত 
নানাsােন েদবেসবা aিতিথশালা আেছ। িতিন েশষ জীবেন ীবৃnাবেন ৺শয্ামসুnেরর কুে  তাঁহার েসবা লiয়া 
থািকেতন। 
 
        বলরােমর িপতা মহাশয় পুরাতন ৈব ব। aেনক ৈব বভেkরা শাk, ৈশব o েবদাnবাদীেদর সে  
সহানুভূিত কেরন না; েকহ েকহ তাঁেদর িবেdশ কেরন। ীরামকৃ  িকnt erপ স ীণর্ মত ভালবােসন না। িতিন 
বেলন েয, বয্কুলতা থািকেল সব পথ, সব মত িদয়া ঈ রেক পাoয়া যায়। aেনক ৈব বভk বািহের মালা, gn 
পাঠ iতয্ািদ কেরন িকnt ভগবানলােভর জনয্ বয্াকুলতা নাi। তাi বুিঝ ঠাকুর বলরােমর িপতা মহাশয়েক uপেদশ 
িদেতেছন। 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃে র ৈব ব-ৈবরাগীর েভক gহণ o রামমnt gহণ ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ভাবলাম েকন eকেঘেয় হব। আিমo বৃnবেন ৈব ব-ৈবরাগীর েভক 
লেয়িছলাম; িতনিদন oi ভােব িছলাম। আবার দিkেণ ের রামমnt লেয়িছলাম; দীঘর্ েফাঁটা, গলায় হীরা; আবার 
কিদন পের সব দূর কের িদলাম। 
 

[বলরােমর িপতােক িশkা -- “ঈ র সgণ িনgর্ণ, সাকার আবার িনরাকার” ] 
 
        “eকজেনর eকিট গামলা িছল। েলােক তার কােছ কাপড় েছাপােত আসত। গামলায় রঙ েগালা আেছ; িকnt 
যার েয রঙ দরকার oi গামলােত কাপড় েডাবােলi েসi রঙ হেয় েযত। eকজন তাi েদেখ aবাk  হেয় 
রঙoয়ালােক বলেছ, eখন তুিম েয রেঙ রেঙছ েসi রঙিট আমােক দাo।” 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন, সকল ধেমর্র েলাকi তাঁর কােছ আিসেব o ৈচতনয্লাভ কিরেব? 
 
        ীরামকৃ  আবার বিলেতেছন, “eকিট গােছর uপর eকিট বhrপী িছল। eকজন েলাক েদেখ েগল সবুজ, 
িdতীয় বয্িk েদখল কােলা, তৃতীয় বয্িk হলেদ; eirপ aেনক েলাক িভn িভn রঙ েদেখ েগল। তারা পরsরেক 
বলেছ, না জােনায়ারিট সবুজ। েকu বলেছ লাল, েকu বলেছ হলেদ আর ঝগড়া করেছ। তখন গাছতলায় eকিট 
েলাক বেসিছল তার কােছ সকেল েগল। েস বলেল, আিম ei গাছতলায় রাতিদন থািক, আিম জািন eiটু 
বhrপী। kেণ kেণ রঙ বদলায়। আবার কখন কখন েকান রঙ থােক না।” 
 
        ীরামকৃ  িক বিলেতেছন েয, ঈ র সgণ, নানাrপ ধেরন? আবার িনgর্ণ েকান রঙ নাi, বাকয্মেনর 
aতীত? আর িতিন ভিkেযাগ, jানেযাগ সব পথ িদয়াi ঈ েরর মাধুযর্ রস পান কেরন? 
 
       ীরামকৃ  (বলরােমর িপতার pিত) -- বi আর পেড়া না, তেব ভিkশাst পেড়া েযমন ীৈচতনয্চিরতামৃত। 
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[রাধাকৃ লীলার aথর্ -- রস o রিসক -- The one thing needful] 
 
        “কথাটা ei, তাঁেক ভালবাসা, তাঁর মাধুযর্ আsাদন করা। িতিন রস, ভk রিসক েসi রস পান কের। িতিন 
পd, ভk aিল। ভk পেdর মধু পান কের। 
 
        “ভk েযমন ভগবান না হেল থাকেত পাের না, ভগবানo ভk না হেল থাকেত পােরন না। তখন ভk হন 
রস, ভগবান হন রিসক, ভk হন পd, ভগবান হন aিল। িতিন িনেজর মাধযুর্ আsাদন করবার জনয্ dিট হেয়েছন, 
তাi রাধাকৃ লীলা।” 
 

[বলরােমর িপতােক িশkা -- তীথর্ািদ কমর্, গলায় মালা, েভক আচার কতিদন? ] 
 
        “তীথর্, গলায় মালা, আচার -- e-সব pথম pথম করেত হয়। বstলাভ হেল ভগবানদশর্ন হেল, বািহেরর 
আড়mর kেম কেম যায়। তখন তাঁর নামিট িনেয়থাকা আর সমরণ-মনন।1 
 
        “েষাল টাকার পয়সা eক কাঁিড়, িকnt েষালিট টাকা যখন করেল, তখন আর aত কাঁিড় েদখায় না। তােদর 
বদেল যখন eকিট েমাহর করেল, তখন কত কম হেয় েগল। আবার েসিট বদেল যিদ eকটু হীরা কর, তাহেল 
েলােক েটরi পায় না।”2 
 
        গলায় মালা আচার pভৃিত না থাকেল ৈব েবরা িনnা কেরন। তাi িক ঠাকুর বিলেতেছন েয, ঈ রদশর্েনর 
পর মালা েভক e-সেবর আঁট তত থােক না? বstলাভ হেল বািহেরর কমর্ কেম যায়। 
 
        ীরামকৃ  (বলরােমর িপতার pিত) -- কতর্াভজারা বেল, pবতর্ক, সাধক, িসd, িসেdর িসd। pবতর্ক 
েফাঁটা কােট, গলায় মালা রােখ; আর আচারী। সাধক -- তােদর aত বািহের আড়mর থােক না, েযমন বাuল। িসd 
-- যার িঠক িব াস েয ঈ র আেছন। িসেdর িসd -- েযমন ৈচতনয্েদব। ঈ রেক দশর্ন কেরেছন, আর সবর্দা 
কতাবাতর্া আলাপ। িসেdর িসdেকi oরা সাঁi বেল। “সাঁiেয়র পর আর নাi”। 
 

[বলরােমর িপতােক িশkা -- সািttক সাধনা, সব ধেমর্র সমnয় o েগাঁরামী তয্াগ করা ] 
 
        “সাধক নানারকম। সািttক সাধনা েগাপেন, সাধক সাধন-ভজন েগাপেন কের, েদখেল pাকৃত েলােকর 
মেতা েবাধ হয়, মশািরর িভতর ধয্ান কের। 
 
        “রাজিসক সাধক বািহেরর আড়mর রােখ, গলায় মালা, েভক, েগrয়া, গরেদর কাপড়, েসানার দানা েদoয়া 
জেপর মালা। েযমন সাiন েবাডর্ েমের বসা।” 
 
        ৈব বভkেদর েবদাnমেতর aথবা শাkমেতর uপর তত dা নাi। বলরােমর িপতা মহাশয়েক oirপ 

                                                 
1 যstাtরিতেরব সয্াৎ ... কাযর্ং ন িবদয্েত ৷৷                                                                            [গীতা, 3।17] 
  পের bhিণ িব ােত সমৈsিনর্য়ৈমরলm । 
  তালবৃেnন িকং pেয়াজনং pােp মলয়মাrেত ৷৷ 
2 A merhchantman sold all, woundup his business, and bought a pearl of great price. -- Bible. 
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স ীণর্ ভাব পিরতয্াগ কিরেত ঠাকুর uপেদশ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (বলরােমর িপতা pভৃিতর pিত) -- েয ধমর্i েহাক, েয মতi েহাক, সকেলi eক ঈ রেক 
ডাকেছ; তাi েকান ধমর্, েকান মতেক a dা বা ঘৃণা করেত নাi। েবেদ তাঁেকi বলেছ, সিcদানnঃ bh; 
ভাগবতািদ পুরােণ তাঁেকi বলেছ, সিcদানnঃ কৃ ঃ, তেnt বেলেছ, সিcদানnঃ িশবঃ। েসi eক সিcদানn। 
 
        ৈব বেদর নানা থাক থাক আেছ। েবেদ তাঁেক bh বেল, eকদল ৈব েবরা তাঁেক বেল, আেলক িনর ন। 
আেলক aথর্াৎ যাঁেক লkয্ করা যায় না, iিndেয়র dারা েদখা যায় না। তারা বেল, রাধা আর কৃ  আেলেকর dিট 
ফুট। 
 
        “েবদাnমেত aবতার নাi, েবদাnবাদীরা বেল রাম, কৃ , eরা সিcদানn সাগেরর dিট েঢu। 
 
        “eক বi েতা di নাi; েয যা বেল, যিদ আnিরক ঈ রেক ডােক, তাঁর কােছ িন য় পঁhিছেব। বয্াকুলতা 
থাকেলi হল।” 
 
        ীরামকৃ  ভােব িবেভার হiয়া ভkেদর ei সকল কথা বিলেতিছেলন। eiবার eকটু pকৃিতs হiয়ােছন 
o বিলেতেছন, “তুিম বলরােমর বাপ?” 
 

[বলরােমর িপতােক িশkা -- “বয্কুল হo” ] 
 
        সকেল eকটু চুপ কিরয়া আেছন, বলরােমর বৃd িপতা িনঃশেb হিরনােমর মালা জপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার pভৃিতর pিত) -- আcা, eরা eত জপ কের, eত তীথর্ কেরেছ, তবু eরকম েকন? েযন 
আঠার মােস eক বৎসর! 
 
        “হিরশেক বললুম, কাশী যাoয়া িক দরকার যিদ বয্াকুলতা না থােক। বয্াকুলতা থাকেল, eiখােনi কাশী। 
 
        “eত তীথর্, eত জপ কের, হয় না েকন? বয্াকুলতা নাi। বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেল িতিন েদখা েদন! 
 
        “যাtার েগাড়ায় aেনক খচমচ খচমচ কের; তখন ীকৃ েক েদখা যায় না। তারপর নারদ ঋিষ যখন 
বয্াকুল হেয় বৃnাবেন eেস বীণা বাজােত বাজােত ডােক আর বেল, pাণ েহ েগািবn মম জীবন! তখন কৃ  আর 
থাকেত পােরন না। রাখালেদর সে  সামেন আেসন, আর বেলন, ধবলী রo! ধবলী রo!” 
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dািtংশ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের েকাজাগর লkীপূিণর্মা -- 1883 
 

[রাখাল, বলরােমর িপতা, েবণী পাল, মাsার, মিণ মিlক, ঈশান, িকেশারী (gp) pভৃিত সে  ] 
 
        আজ ম লবার, 16i aেkাবর 1883, (30েশ আি ন)। বলরােমর িপতা মহাশয় o aনয্ানয্ ভk uপিsত 
আেছন। বলরােমর িপতা পরমৈব ব, হােত হিরনােমর মালা সবর্দা জপ কেরন। 
 
        েগাঁড়া ৈব েবরা aনয্ সmpদােয়র েলাকেদর তত পছn কেরন না। বলরােমর িপতা ীরামকৃ েক মােঝ 
মােঝ দশর্ন কিরেতেছন, তাঁহার oi সকল ৈব েবর নয্ায় ভাব নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- যােদর uদার ভাব তারা সব েদবতােক মােন -- কৃ , কালী, িশব, রাম iতয্ািদ। 
 
        বলরােমর িপতা -- হাঁ, েযমন eক sামী িভn েপাশাক। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt িন াভিk eকিট আেছ। েগাপীরা যখন মথুরায় িগেয়িছল তখন পাগিড়-বাঁধা কৃ েক 
েদেখ েঘামটা িদল, আর বলেল, iিন আবার েক, আমােদর পীতধড়া েমাহনচূড়া-পরা কৃ  েকাথায়? হনুমােনরo 
িন াভিk। dাপর যুেগ dারকায় যখন আেসন কৃ  rিkণীেক বলেলন, হনুমান রামrপ না েদখেল সnt  হেব না। 
তাi রামrপ ধের বসেলন। 
 

[ ীরামকৃে র adুত aবsা -- িনতয্-লীলােযাগ ] 
 
        “েক জােন বাপু, আমার ei eকরকম aবsা। আিম েকবল িনতয্ েথেক লীলায় েনেম আিস, আবার লীলা 
েথেক িনেতয্ যাi। 
 
        “িনেতয্ পঁhছােনার নাম bhjান। বড় কিঠন। eেকবাের িবষয়বুিd না েগেল হয় না। িহমালেয়র ঘের যখন 
ভগবতী জngহণ করেলন, তখন িপতােক নানাrেপ দশর্ন িদেলন।1 িহমালয় বলেলন, মা, আিম bhদশর্ন করেত 
icা কির। তখন ভগবতী বলেছন, িপতা, যিদ তা icা কেরন তাহেল আপনার সাধুস  করেত হেব। সংসার েথেক 
তফাত হেয় িনজর্েন মােঝ মােঝ সাধুস  করেবন। 
 
        “েসi eক েথেকi aেনক হেয়েছ -- িনতয্ েথেকi লীলা। eক aবsায় ‘aেনক’ চেল যায়, আবার ‘eক’o 
চেল যায় -- েকননা eক থাকেলi di। িতিন েয uপমারিহত -- uপমা িদেয় বুঝাবার েজা নাi। anকার o 
আেলার মেধয্। আমরা েয আেলা েদিখ েস আেলা নয় -- e জড় আেলা নয়।”2 
 
        “আবার যখন িতিন aবsা বদেল েদন -- যখন লীলােত মন নািমেয় আেনন -- তখন েদিখ ঈ র-মায়া-
                                                 
1 েদবীভাগবত, সpম sn -- 31, 34-36 aধয্ায় 
2 “e জড় আেলা নয়” -- “তৎ েজয্ািতষাং েজয্ািতঃ” 
   ... তc ু ং েজয্ািতষাৎ েজয্ািতsd  যদাtিবেদা িবdঃ।                                                    [মু েকাপিনষd , 2।2।9] 
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জীব-জগৎ -- িতিন সব হেয় রেয়েছন।”3 
 

[ঈ র কতর্া -- “তুিম o েতামার” ] 
 
        “আবার কখনo িতিন েদখান িতিন ei সমs জীবজগৎ কেরেছন -- েযমন বাবু আর তার বাগান। িতিন 
কতর্া আর তাঁরi ei সমs জীবজগৎ -- eiিটর নাম jান। আর ‘আিম কতর্া’, ‘আিম gr’, ‘আিম বাবা’ -- eরi 
নাম ajান। আর আমার ei সমs গৃহপিরবার, ধন, জন -- eরi নাম ajান।” 
 
        বলরােমর িপতা -- আেj হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- যতিদন না “তুিম কতর্া” eiিট েবাধ হয় ততিদন িফের িফের আসেত হেব -- আবার জn 
হেব। “তুিম কতর্া” েবাধ হেল আর পূনর্জn হেব না। 
 
        “যতkণ না তঁুh তঁুh করেব ততkণ ছাড়েব না। গতায়াত পুনর্জn হেবi -- মুিk হেব না। আর ‘আমার’ 
‘আমার’ বলেলi বা িক হেব। বাবুর সরকার বেল ‘eটা আমােদর বাগান, আমােদর খাট, েকদারা।‘ িকnt বাবু যখন 
তািড়য়া েদন, তার িনেজর আম কােঠর িসnকুটা িনেয় যাবার kমতা থােক না! 
 
        ‘আিম আর আমার’ সতয্েক আবরণ কের েরেখেছ -- জানেত েদয় না।” 
 

[aৈdতjান o ৈচতনয্দশর্ন ] 
 
        “aৈdতjান না হেল ৈচতনয্দশর্ন হয় না। ৈচতনয্দশর্ন হেল তেব িনতয্ানn। পরমহংস aবsায় ei 
িনতয্ানn। 
 
        “েবদাnমেত aবতার নাi। েস-মেত ৈচতনয্েদব aৈdেতর eকিট ফুট। 
 
        “ৈচতনয্দশর্ন িকrপ? eক-eকবার িচেন েদশলাi েjেল anকার ঘের েযমন হঠাৎ আেলা।” 
 

[aবতার বা মানুষ রতন ] 
 
        “ভিkমেত aবতার। কতর্াভজা েমেয় আমার aবsা েদেখ বেল েগল, ‘বাবা, িভতের বstলাভ হেয়েছ, aত 
েনেচা-েটেচা না, আঙুর ফল তুেলার uপর যতন কের রাখেত হয়। েপেট েছেল হেল শা ড়ী kেম kেম খাটেত 
েদয় না। ভগবান দশর্েনর লkণ, kেম কমর্তয্াগ হয়। ei মানুেষর িভতর মানুষ রতন আেছ। 
 
        “আমার খাoয়ার সময় েস বলত, বাবা তুিম খােcা, না কাrেক খাoয়ােcা? 
 
        “ei ‘আিম’ jানi আবরণ কের েরেখেছ। নেরnd বেলিছল ‘e আিম যত যােব, তাঁর আিম তত আসেব।’ 

                                                 
3 tং জােতা ভবিস িব েতামুখঃ।                                                                             [ে তা তেরাপিনষd  4।3] 
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েকদার বেল কুেmর িভতেরর মািট যতখািন থাকেব, ততখািন eিদেক জল কমেব। 
 
        “কৃ  aজুর্নেক বেলিছেলন, ভাi! a িসিdর eকটা িসিd থাকেল আমায় পােব না। eকটু শিk হেত পাের! 
gিটকা িসিd; ঝাড়ােনা, েফাঁকােনা; ঔষধ-েদoয়া bhচারী; তেব েলােকর eকটু uপকার হয়। েকমন? 
 
        “তাi মার কােছ আিম েকবল dাভিk েচেয়িছলাম; িসdাi চাi নাi।” 
 
        বলরােমর িপতা, েবণী পাল, মাsার, মিণ মিlক pভৃিতেক eiকথা বিলেত বিলেত ীরামকৃ  সমািধs 
হiেলন। বাহয্শূনয্, িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। সমািধভে র পর ীরামকৃ  গান গািহেতেছন: 
 
 হলাম যার জনয্ পাগল তাের কi েপলাম সi। 
 
        eiবার ীযুk রামলালেক গান গািহেত বিলেতেছন। িতিন গাiেতেছন। pথেমi েগৗরা  সnয্াস -- 
 
 িক েদিখলাম ের েকশব ভারতীর কুিটের, 
 aপrপ েজয্ািতঃ, ীেগৗরা  মূরিত, 
 dনয়েন েpম বেহ শতধাের। 
 েগৗর মtমাতে র pায়, েpমােবেশ নােচ গায়, 
 কভু ধরােত লুটায়, নয়নজেল ভােস ের, 
 কাঁেদ আর বেল হির, sগর্-মতর্য্ েভদ কির, িসংহরেব ের; 
 আবার দেn তৃণ লেয় কৃতা িল হেয়, 
 দাসয্ মুিk যােচন dাের dাের ৷৷ 
 
        ৈচতনয্েদেবর ei ‘পাগল’ েpেমাnাদ aবsা বণর্নার oর, ঠাকুেরর iি েত রামলাল আবার েগাপীেদর 
unাদ aবsা গািহেতেছন: 
 
         েধােরা না েধােরা না রথচk, রথ িক চেk চেল। 
 েয চেkর চkী হির, যাঁর চেk জগৎ চেল। 
 
        গান - নবনীরদবরণ িকেস গণয্ শয্ামচাঁদ rপ েহের। 
 কেরেত বাঁিশ aধের হািস, rেপ ভুবন আেলা কের। 
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        হিরভিk হiেল আর জাতিবচার থােক না। ীযুk মিণ মিlকেক বিলেতেছন, তুিম তুলসীদােসর েসi 
কথািট বল েতা। 
 
        মিণ মিlক -- চাতক, তৃ ায় ছািত েফেট যায় -- গ া, যমুনা, সরযূ আর কত নদী o তড়াগ রেয়েছ, িকnt 
েকান জল খােব না। েকবল sািতনkেtর বৃি র জেলর জনয্ হাঁ কের থােক। 
 
        ীরামকৃ  -- aথর্াৎ তাঁর পাদপেd ভিki সার আর সব িমথয্া। 
 

[Problem of the untouchables-- asৃশয্ জািত হিরণােম d ] 
 
        মিণ মিlক -- আর eকিট তুলসীদােসর কথা -- a ধাতু পরশমনী েছাঁয়ােল েসানা হেয় যায়। েতমিন সব 
জািত -- চামার, চ াল পযর্n হিরনাম করেল d হয়। “িবনা হr নাম চার জাত চামার।” 
 
        ীরামকৃ  -- েয চামড়া ছঁুেত নাi, েসi চামড়া পাট করার পর ঠাকুরঘের লেয় যাoয়া যায়। 
 
        “ঈ েরর নােম মানুষ পিবt হয়। তাi নামকীতর্ন aভয্াস করেত হয়। আিম যd মিlেকর মােক বেলিছলাম, 
যখন মৃতুয্ আসেব তখন েসi সংসার িচnাi আসেব। পিরবার, েছেলেমেয়েদর িচnা -- uiল করবার িচnা -- ei 
সব আসেব; ভগবােনর িচnা আসেব না। uপায় তাঁর নামজপ, নামকীতর্ন aভয্াস করা। ei aভয্াস যিদ থােক 
মৃতুয্ সময় তাঁরi নাম মুেখ আসেব। িবড়াল ধরেল পািখর কয্াঁ কয্াঁ বুিলi আসেব, তখন আর ‘রাম রাম’ ‘হের 
কৃ ’ বলেব না। 
 
        “মৃতুয্ সমেয়র জনয্ pstত হoয়া ভাল। েশষ বয়েস িনজর্েন িগয়া েকবল ঈ রিচnা o তাঁহার নাম করা। 
হািত েনেয় যিদ আsাবেল যায় তাহেল আর ধুেলা কাদা মাখেত পাের না।” 
 
        বলরােমর বাবা, মিণ মিlক, েবণী পাল, eেদর বয়স হেয়েছ; তাi িক ঠাকুর, িবেশষ তাঁহােদর ম েলর 
জনয্, ei সকল uপেদশ িদেতেছন? 
 
        ীরামকৃ  আবার ভkেদর সেmাধন কিরয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িনজর্েন তাঁর িচnা o নাম করেত বেলিছ েকন? সংসাের রাতিদন থাকেল aশািn। েদখ না 
eকহাত জিমর জনয্ ভােয় ভােয় খুেনাখুিন। িশখরা (Sikhs) বেল, জিম, জr আর টাকা ei িতনিটর জনয্ যত 
েগালমাল aশািn। 
 

[রামচnd, সংসার o েযাগবািশ  -- “মজার কুিট” ] 
 
        “েতামরা সংসাের আছ তা ভয় িক? রাম যখন সংসারতয্াগ করবার কথা বলেলন, দশরথ িচিnত হেয় 
বিশে র শরণাগত হেলন। বিশ  রামেক বলেলন, রাম তুিম েকন সংসার তয্াগ করেব? আমার সে  িবচার কর, 
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ঈ র ছাড়া িক সংসার? িক তয্াগ করেব, িক বা gহণ করেব? িতিন ছাড়া িকছুi নাi। িতিন ‘ঈ র-মায়া-জীব-জগৎ’ 
rেপ pতীয়মান হেcন।” 
 
        বলরােমর িপতা -- বড় কিঠন। 
 
        ীরামকৃ  -- সাধেনর সময় ei সংসার “েধাঁকার টািট”; আবার jানলাভ হবার পর, তাঁেক দশর্েনর পর, 
ei সংসার “মজার কুিট”। 
 

[aবতার পুrেষ ঈ রদশর্ন -- aবতার ৈচতনয্েদব ] 
 
        “ৈব বgেn আেছ, িব ােস িমলেয় কৃ  তেকর্ বhদূর। 
 
        “েকবল িব াস! 
 
        “কৃ িকেশােরর িক িব াস! বৃnাবেন কূপ েথেক নীচ জািত জল তুেল িদেল, তােক বলেল, তুi বল িশব। 
েস িশবনাম করার পর aমিন জল েখেল। েস বলত ঈ েরর নাম কেরেছ আবার কিড় িদেয় pায়ি t! e িক! 
 
        “েরাগািদ জনয্ তুলসী িদেc, কৃ িকেশার েদেখ aবাk ! 
 
        “সাধুদশর্েনর কথায় হলধারী বেলিছল, ‘িক আর েদখেত যােবা -- প ভূেতর েখাল।’ কৃ িকেশার রাগ কের 
বলেল, eমন কথা হলধারী বেলেছ। সাধুর িচnয় েদহ জােন না। 
 
        “কালীবািড়র ঘােট আমােদর বেলিছল, েতামরা বেলা -- রাম! রাম! বলেত বলেত েযন আমার িদন কােট। 
 
        “আিম কৃ িকেশােরর বািড় যাi েযতাম, আমােক েদেখ নৃতয্। 
 
        “রামচnd লkণেক বেলিছেলন, ভাi, েযখােন েদখেব ঊিজর্তাভিk েসiখােন জানেব আিম আিছ। 
 
        “েযমন ৈচতনয্েদব। েpেম হােস কাঁেদ নােচ গায়। ৈচতনয্েদব aবতার -- ঈ র aবতীণর্।” 
 
        ীরামকৃ  গান গাiেতেছন: 
 
 ভাব হেব বiিক ের ভাবিনিধ ীেগৗরাে র। 
 ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়! (ফুকুির ফুকুির কােn)। 
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        বলরােমর িপতা, মিণ মিlক, েবণী পাল pভৃিত িবদায় gহণ কিরেতেছন। সnয্ার পর কাঁসারীপাড়ার 
হিরসভার ভেkরা আিসয়ােছন। 
 
        তাঁহােদর সে  ীরামকৃ  মt মাতে র নয্ায় নৃতয্ কিরেতেছন। 
 
        নৃেতয্র পর ভাবািব । বলেছন, আিম খািনকটা আপিন যােবা। 
 
        িকেশারী ভাবাবsায় পদেসবা কিরেত যাiেতেছন। ীরামকৃ  কাrেক sশর্ কিরেত িদেলন না। 
 
        সnয্ার পর ঈশান আিসয়ােছন। ীরামকৃ  বিসয়া আেছন -- ভাবািব । িকছুkণ পের ঈশােনর সে  কথা 
কিহেতেছন। ঈশােনর icা, গায়tীর পুর রণ করা। 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- েতামার যা মেনাগত তাi কেরা। মেন আর সংশয় নাi েতা? 
 

[কিলেত িনগেমর পথ নয় -- আগেমর পথ ] 
 
        ঈশান -- আিম eকরকম pায়ি েtর মেতা স l কেরিছলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- e-পেথ (আগেমর পেথ) িক তা হয় না? িযিনi bh িতিনi শিk, কালী। ‘আিম কালীbh 
েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ।’ 
 
        ঈশান -- চnীর sেব আেছ, bhi আদয্াশিk। bh-শিk aেভদ। 
 
        ীরামকৃ  -- eiিট মুেখ বলেল হয় না, ধারণা যখন হেব তখন িঠক হেব। 
 
        “সাধনার পর িচt িd হেল িঠক েবাধ হেব িতিনi কতর্া, িতিনi মন-pাণ-বুিdrপা। আমারা েকবল 
যntsrপ। ‘পে  বd কর করী, প ুের ল াo িগির।’ 
 
        “িচt িd হেল েবাধ হেব, পুর রণািদ কমর্ িতিনi করান। ‘যাঁর কমর্ েসi কের েলােক বেল কির আিম।’ 
 
        “তাঁেক দশর্ন হেল সব সংশয় িমেট যায়। তখন aনুকূল হাoয়া বয়। aনুকূল হাoয়া বiেল মািঝ েযমন পাল 
তুেল িদেয় হালিট ধের বেস থােক, আর তামাক খায়, েসirপ ভk িনি n হয়।” 
 
        ঈশান চিলয়া েগেল ীরামকৃ  মাsােরর সিহত eকােn কথা কিহেতেছন। িজjাসা কিরেতেছন, নেরnd, 
রাখাল, aধর, হাজরা eেদর েতামার িকrপ েবাধ হয়, সরল িক না। আর আমােক েতামার িকrপ েবাধ হয়। 
মাsার বিলেতেছন, “আপিন সরল আবার গভীর -- আপনােক বুঝা বড় কিঠন।” 
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        ীরামকৃ  হািসেতেছন। 
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ীরামকৃে র িসঁdিরয়াপটী bাhসমােজ, কমলকুিটের o  
ীযুk জয়েগাপাল েসেনর বািড়েত আগমন 

 
pথম পিরেcদ 

 
ীরামকৃে র িসঁdিরয়াপটী bাhসমােজ আগমন o ীযুk িবজয়কৃ  েগাsামী 

pভৃিতর সিহত কেথাপকথন 
 
        কািতর্ক মােসর কৃ া eকাদশী। 26েশ নেভmর, 1883 ী াb (েসামবার)। ীযুk মিণলাল মিlেকর 
বাটীেত িসঁdিরয়াপটী bাhসমােজর aিধেবশন হয়। বািড়িট িচৎপুর েরােডর uপর; পূবর্ ধাের হয্ািরসন েরােডর 
েচৗমাথা -- েযখােন েবদানা, েপাsা, আেপল eবং aনয্ানয্ েমoয়ার েদাকান -- েসখান হiেত কেয়কখািন 
েদাকানবািড়র utের। সমােজর aিধেবশন রাজপেথর পা র্বতর্ী dতলার হলঘের হয়। আজ সমােজর সাংবৎসিরক, 
তাi মিণলাল মেহাৎসব কিরয়ােছন। 
 
        uপাসনাগৃহ আজ আনnপূণর্, বািহের o িভতের হিরৎ বৃkপlেব নানা পু  o পু মালায় সুেশািভত। 
গৃহমেধয্ ভkগণ আসন gহণ কিরয়া pতীkা কিরেতেছন, কখন uপাসনা হiেব। গৃহমেধয্ সকেলর sান হয় নাi, 
aেনেকi পি মিদেকর ছােদ িবচরণ কিরেতেছন, বা যথাsােন sািপত সুnর িবিচt কা াসেন uপিব  হiয়ােছন। 
মােঝ মােঝ গহৃsামী o তাঁহার আtীয়গণ আিসয়া িম  সmাষেণ aভয্াগত ভkবৃnেক আপয্ািয়ত কিরেতেছন। 
সnয্ার পূবর্ হiেতi bাhভkগণ আিসেত আরm কিরয়ােছন। তাঁহারা আজ eকিট িবেশষ uৎসােহ uৎসাহািnত -- 
আজ ীরামকৃ  পরমহংসেদেবর ভাগমন হiেব। bাhসমােজর েনতৃগণ েকশব, িবজয়, িশবনাথ pভৃিত 
ভkগণেক পরমহংসেদব বড় ভালবােসন, তাi িতিন bাhভkেদর eত িpয়। িতিন হিরেpেম মােতায়ারা। তাঁহার 
েpম, তাঁহার jলn িব াস, তাঁহার বালেকর নয্ায় ঈ েরর সে  কেথাপকথন, ভগবােনর জনয্ বয্াকুল হiয়া 
knন, তাঁহার মাতৃjােন stীজািতর পূজা, তাঁহার িবষয়কথা-বজর্ন o ৈতলধারাতুলয্ িনরবিcn ঈ রকথা pস , 
তাঁহার সবর্ধমর্-সমnয় o aপর ধেমর্ িবেdষ-ভাবেলশশূনয্তা, তাঁহার ঈ রভেkর জনয্ েরাদন -- ei সকল 
বয্াপাের bাhভkেদর িচtাকষর্ণ কিরয়ােছ। তাi আজ aেনেক বhদূর হiেত তাঁহার দশর্নলাভােথর্ আিসয়ােছন। 
 

[িশবনাথ o সতয্কথা -- ঠাকুর ‘সমািধমিnের’ ] 
 
        uপাসনার পূেবর্ ীরামকৃ , ীযুk িবজয়কৃ  েগাsামী o aনয্ানয্ bাhভkেদর সিহত সহাসয্বদেন আলাপ 
কিরেতেছন। সমাজগৃেহ আেলা jালা হiল, aনিতিবলেm uপাসনা আরm হiেব। 
 
        পরমহংসেদব বিলেতেছন, “হয্াগা, িশবনাথ আসেব না?” eকজন bাhভk বিলেতেছন, “না, আজ তাঁর 
aেনক কাজ আেছ, আসেত পারেবন না।” পরমহংসেদব বিলেলন, “িশবনাথেক েদখেল আমার আনn হয়, েযন 
ভিkরেস ডুেব আেছ; আর যােক aেনেক গেণ-মােন, তােত িন য়i ঈ েরর িকছু শিk আেছ। তেব িশবনােথর 
eকটা ভারী েদাষ আেছ -- কথার িঠক নাi। আমােক বেলিছল েয, eকবার oখােন (দিkেণ েরর কালীবািড়েত) 
যােব, িকnt যায় নাi, আর েকান খবরo পাঠায় নাi, oটা ভাল নয়। eiরকম আেছ েয, সতয্ কথাi কিলর 
তপসয্া। সতয্েক আঁট কের ধের থাকেল ভগবানলাভ হয়। সেতয্ আঁট না থাকেল kেম kেম সব ন  হয়। আিম 
ei েভেব যিদo কখন বেল েফিল েয বােহয্ যাব, যিদ বােহয্ নাo পায় তবুo eকবার গাড়টুা সে  কের ঝাuতলার 
িদেক যাi। ভয় ei -- পােছ সেতয্র আঁট যায়। আমার ei aবsার পর মােক ফুল হােত কের বেলিছলাম, ‘মা! 
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ei নাo েতামার jান, ei নাo েতামার ajান, আমায় dাভিk দাo মা; ei নাo েতামার িচ, ei নাo 
েতামার a িচ, আমায় dাভিk দাo মা; ei নাo েতামার ভাল, ei নাo েতামার মn, আমায় dাভিk দাo 
মা; ei নাo েতামার পুণয্, ei নাo েতামার পাপ, আমায় dাভিk দাo।’ যখন ei সব বেলিছলুম, তখন e-
কথা বিলেত পাির নাi, ‘মা! ei নাo েতামার সতয্, ei নাo েতামার aসতয্।’ সব মােক িদেত পারলুম, ‘সতয্’ 
মােক িদেত পারলুম না।” 
 
        bাhসমােজর পdিত aনুসাের uপাসনা আরm হiল। েবদীর uপর আচাযর্, সmুেখ েসজ। uেdাধেনর পর 
আচাযর্ পরbেhর uেdেশ েবেদাk মহামnt ucারণ কিরেত লািগেলন। bাhভkগণ সমsের েসi পুরাতন আযর্ 
ঋিষর ীমুখ-িনঃসৃত, তাঁহােদর েসi পিবt রসনার dারা ucািরত নামগান কিরেত লািগেলন। বিলেত লািগেলন, 
“সতয্ং jানংমনnং bh, আনnsrপমমৃতং যিdভািত, শাnং িশবমৈdতm , dমপাপিবdm ।” pণবসংযুk ei 

িন ভkেদর hদয়াকােশ pিত িনত হiল। aেনেকর anের বাসনা িনবর্ািপতpায় হiল। িচt aেনকটা িsর o 
ধয্ানpবণ হiেত লািগল। সকেলরi চkু মুিdত! -- kণকােলর জনয্ েবেদাk সgণ bেhর িচnা কিরেত 
লািগেলন। 
 
        পরমহংসেদব ভােব িনমg। snহীন, িsরদৃি , aবাk  িচtপুtিলকার নয্ায় বিসয়া আেছন। আtাপkী 
েকাথায় আনেn িবচরণ কিরেতেছন, আর েদহিট মাt শূনয্মিnের পিড়য়া রিহয়ােছ। 
 
        সমািধর aবয্বিহত পেরi চkু েমিলয়া চািরিদেক চািহেতেছন। েদিখেলন, সভাs সকেলi িনমীিলত েনt। 
তখন ‘bh’ ‘bh’ বিলয়া হঠাৎ দ ায়মান হiেলন। uপাসনােn bাhভেkরা েখাল-করতাল লiয়া সংকীতর্ন 
কিরেতেছন। ীরামকৃ  েpমানেn মt হiয়া তাঁহােদর সে  েযাগ িদেলন আর নৃতয্ কিরেত লািগেলন। সকেল 
মুg হiয়া েসi নৃতয্ েদিখেতেছন। িবজয় o aনয্ানয্ ভেkরাo তাঁহােক েবিড়য়া েবিড়য়া নািচেতেছন। aেনেক ei 
adুত দৃশয্ েদিখয়া o কীতর্নানn সেmাগ কিরয়া eককােল সংসার ভুিলয়া েগেলন -- kণকােলর জনয্ হির-রস-
মিদরা পান কিরয়া িবষয়ানn ভুিলয়া েগেলন। িবষয়সুেখর রস িতkেবাধ হiেত লািগল। 
 
        কীতর্নােn সকেল আসন gহণ কিরেলন। ঠাকুর িক বেলন, িনবার জনয্ সকেল তাঁহােক েঘিরয়া বিসেলন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

গৃহেsর pিত uপেদশ 
 
        সমেবত bাhভkগণেক সেmাধন কিরয়া িতিন বিলেতেছন, “িনিলর্p হেয় সংসার করা কিঠন। pতাপ 
বেলিছল, মহাশয়, আমােদর জনক রাজার মত। জনক িনিলর্p হেয় সংসার কেরিছেলন, আমরাo তাi করব। আিম 
বললুম, মেন করেলi িক জনক রাজা হoয়া যায়! জনক রাজা কত তপসয্া কের jানলাভ কেরিছেলন, েহঁটমু  
ঊ র্পদ হেয় aেনক বৎসর েঘারতর তপসয্া কের তেব সংসাের িফের িগছেলন। 
 
        “তেব সংসারীর িক uপায় নাi? -- হাঁ aবশয্ আেছ। িদন কতক িনজর্েন সাধন করেত হয়। তেব ভিkলাভ 
হয়, jানলাভ হয়; তারপর িগেয় সংসার কর, েদাষ নাi। যখন িনজর্েন সাধন করেব, সংসার েথেক eেকবাের 
তফােত যােব। তখন েযন stী, পুt, কনয্া, মাতা, িপতা, ভাi, ভিগনী, আtীয়-কুটুm েকহ কােছ না থােক। িনজর্েন 
সাধেনর সময় ভাবেব, আমার েকu নাi; ঈ রi আমার সবর্s। আর েকঁেদ েকঁেদ তাঁর কােছ jান-ভিkর জনয্ 
pাথর্না করেব। 
 
        “যিদ বল কতিদন সংসার েছেড় িনজর্েন থাকেবা? তা eকিদন যিদ eiরকম কের থাক, েসo ভাল; িতনিদন 
থাকেল আরo ভাল; বা বােরািদন, eকমাস, িতনমাস, eকবৎসর -- েয েযমন পাের। jান-ভিkলাভ কের সংসার 
করেল আর েবিশ ভয় নাi। 
 
        “হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙেল হােত আঠা লােগ না। েচার েচার যিদ েখল বুিড় ছঁুেয় েফলেল আর ভয় 
নাi। eকবার পরশমিণেক ছুঁেয় েসানা হo, েসানা হবার পর হাজার বৎসর যিদ মািটেত েপাঁতা থাক, মািট েথেক 
েতালবার সময় েসi েসানাi থাকেব। 
 
        “মনিট dেধর মেতা। েসi মনেক যিদ সংসার-জেল রাখ, তাহেল dেধজেল িমেশ যােব। তাi dধেক িনজর্েন 
দi েপেত মাখন তুলেত হয়। যখন িনজর্েন সাধন কের মনrপ dধ েথেক jান-ভিkrপ মাখন েতালা হল, তখন 
েসi মাখন aনায়ােস সংসার-জেল রাখা যায়। েস মাখন কখনo সংসার-জেলর সে  িমেশ যােব না -- সংসার-
জেলর uপর িনিলর্p হেয় ভাসেব।” 



1883, 26েশ নেভmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীযুk িবজয় েগাsামীর িনজর্েন সাধন 
 
        ীযুk িবজয় েগাsামী সেব গয়া হiেত িফিরয়ােছন। েসখােন aেনকিদন িনজর্েন বাস o সাধুস  হiয়ািছল। 
ekেণ িতিন ৈগিরকবসন পিরধান কিরয়ােছন। aবsা ভারী সুnর, েযন সবর্দা anমুর্খ। পরমহংসেদেবর িনকট 
েহঁটমুখ হiয়া রিহয়ােছন, েযন মg হiয়া িক ভািবেতেছন। 
 
        িবজয়েক েদিখেত েদিখেত পরমহংসেদব তাঁহােক বিলেলন, “িবজয়! তুিম িক বাসা পাকেড়ছ? 
 
        “েদখ, dজন সাধু মণ করেত করেত eকিট শহের eেস পেড়িছল। eকজন হাঁ কের শহেরর বাজার, 
েদাকান, বািড় েদখিছল; eমন সময় aপরিটর সে  েদখা হল। তখন েস সাধুিট বলেল, তুিম হাঁ কের শহর েদখছ -
- তিl-তlা েকাথায়? pথম সাধুিট বলেল, আিম আেগ বাসা পাকেড়, তিl-তlা েরেখ, ঘের চািব িদেয়, 
িনি n হেয় েবিরেয়িছ। eখন শহের রঙ েদেখ েবড়ািc। তাi েতামায় িজjাসা করিছ, তুিম িক বাসা পাকেড়ছ? 
(মাsার iতয্িদর pিত), েদখ, িবজেয়র eতিদন েফায়ারা চাপা িছল, eiবার খুেল েগেছ।” 
 

[িবজয় o িশবনাথ -- িন ামকমর্ -- সnয্াসীর বাসনাতয্াগ ] 
 
        (িবজেয়র pিত) -- েদখ, িশবনােথর ভারী ঝ াট। খবেরর কাগজ িলখেত হয়, আর aেনক কমর্ করেত হয়। 
িবষয়কমর্ করেলi aশািn হয়, aেনক ভাবনা-িচnা েজােট। 
 
        “ ীমdাগবেত আেছ েয, aবধূত চিbশ grর মেধয্ িচলেক eকিট gr কেরিছেলন। eক জায়গায় েজেলরা 
মাছ ধরিছল, eকিট িচল eেস মাছ েছাঁ েমের িনেয় েগল। িকnt মাছ েদেখ েপছেন েপছেন pায় eক হাজার কাক 
িচলেক তাড়া কের েগল, আর সে  সে  কা কা কের বড় েগালমাল করেত লাগল। মাছ িনেয় িচল েযিদেক যায়, 
কাকgেলাo তাড়া কের েসiিদেক েযেত লাগল। দিkণিদেক িচলটা েগল, কাকgেলাo েসiিদেক েগল; আবার 
utরিদেক যখন েস েগল, oরাo েসiিদেক েগল। eirেপ পূবর্িদেক o পি মিদেক িচল ঘুরেত লাগল। েশেষ 
বয্িত বয্s হেয় ঘুরেত ঘুরেত মাছটা তার কাছ েথেক পেড় েগল। তখন কাকgেলা িচলেক েছেড় মােছর িদেক েগল। 
িচল তখন িনি n হেয় eকটা গােছর ডােলর uপর িগেয় বসল। বেস ভাবেত লাগল -- oi মাছটা যত েগাল 
কেরিছল। eখন মাছ কােছ নাi, আিম িনি n হলুম। 
 
        “aবধূত িচেলর কােছ ei িশkা করেলন েয, যতkণ সে  মাছ থােক aথর্াৎ বাসনা থােক ততkণ কমর্ 
থােক আর কেমর্র দrন ভাবনা, িচnা, aশািn। বাসনাতয্াগ হেলi কমর্kয় হয় আর শািn হয়। 
 
        “তেব িন ামকমর্ ভাল। তােত aশািn হয় না। িকnt িন ামকমর্ করা বড় কিঠন। মেন করিছ, িন ামকমর্ 
করিছ, িকnt েকাথা েথেক কামনা eেস পেড়, জানেত েদয় না। আেগ যিদ aেনক সাধন থােক, সাধেনর বেল েকu 
েকu িন ামকমর্ করেত পাের। ঈ রদশর্েনর পর িন ামকমর্ aনায়ােস করা যায়। ঈ রদশর্েনর পর pায় কমর্তয্াগ 
হয়; di-eকজন (নারদািদ) েলাকিশkার জনয্ কমর্ কের।” 
 

[সnয্াসী স য় কিরেব না -- েpম হেল কমর্তয্াগ হয় ] 
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        “aবধূেতর আর-eকিট gr িছল -- েমৗমািছ! েমৗমািছ aেনক কে  aেনকিদন ধের মধু স য় কের। িকnt 
েস মধু িনেজর েভাগ হয় না। আর-eকজন eেস চাক েভেঙ িনেয় যায়। েমৗমািছর কােছ aবধূত ei িশখেলন েয, 
স য় করেত নাi। সাধুরা ঈ েরর uপর েষাল আনা িনভর্র করেব। তােদর স য় করেত নাi। 
 
        “eিট সংসারীর পেk নয়। সংসারীর সংসার পরিতপালন করেত হয়। তাi স েয়র দরকার হয়! পn ছী 
(পািখ) আuর দরেবশ (সাধু) স য় কের না। িকnt পািখর ছানা হেল স য় কের -- ছানার জনয্ মুেখ কের খাবার 
আেন। 
 
        “েদখ িবজয়, সাধুর সে  যিদ পুঁটিল-পাটলা থােক, পেনরটা গাঁেটায়ালা যিদ কাপড়-বুচিক থােক তাহেল 
তােদর িব াস কেরা না। আিম বটতলায় oiরকম সাধু েদেখিছলাম। d-িতনজন বেস আেছ, েকu ডাল বাছেছ, 
েকu েকu কাপড় েসলাi করেছ, আর বড় মানুেষর বািড়র ভা ারার গl করেছ। বলেছ, ‘আের o বাবুেন লােখা 
rেপয়া খরচ িকয়া, সাধু েলাকেকা বhৎ িখলায়া -- পুির, িজেলবী, েপড়া, বরফী, মালপুয়া, বhৎ িচজ ৈতয়ার 
িকয়া।” (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- ঈ েরর pিত েpম আসেল কমর্তয্াগ আপিন হেয় যায়। যােদর ঈ র কমর্ 
করােcন, তারা কrক। েতামার eখন সময় হেয়েছ।  -- সব েছেড় তুিম বেলা, “মন, তুi েদখ আর আিম েদিখ, 
আর েযন েকu নািহ েদেখ।” 
 
        ei বিলয়া ভগবান ীরামকৃ  েসi aতুলনীয় কে  মাধুযর্ বষণর্ কিরেত কিরেত গান গািহেলন: 
 
 যতেন hদেয় েরেখা আদিরণী শয্ামা মােক, 
 মন তুi েদখ আর আিম েদিখ, আর েযন েকu নািহ েদেখ। 
 কামািদের িদেয় ফাঁিক, আয় মন িবরেল েদিখ, 
 রসনার সে  রািখ, েস েযন মা বেল ডােক। 
 (মােঝ মােঝ েস েযন মা বেল ডােক) ৷৷ 
 কুrিচ কুমntী যত, িনকট হেত িদo নােকা 
 jাননয়নেক pহরী েরেখা, েস েযন সাবধােন থােক। 
  (খুব েযন সাবধােন থােক) ৷৷ 
 
        (িবজেয়র pিত) -- “ভগবােনর শরণাগত হেয় eখন লjা, ভয় -- e-সব তয্াগ কর। ‘আিম হিরনােম যিদ 
নািচ, েলােক আমায় িক বলেব’ -- e-সব ভাব তয্াগ কর।” 
 

[লjা -- ঘৃণা -- ভয় ] 
 
        “লjা, ঘৃণা, ভয় িতন থাকেত নয়। লjা, ঘৃণা, ভয়, জািত আিভমান, েগাপন icা -- e-সব পাশ। e-সব 
েগেল জীেবর মুিk হয়। 
 
        “পাশবd জীব, পাশমুk িশব। ভগবােনর েpম -- dলর্ভ িজিনস। pথেম stীর েযমন sামীেত িন া, েসirপ 
িন া যিদ ঈ েরেত হয় তেবi ভিk হয়। dাভিk হoয়া বড় কিঠন। ভিkেত pাণ মন ঈ েরেত লীন হয়। 



1883, 26েশ নেভmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

 
        “তারপর ভাব। ভােবেত মানুষ aবাk  হয়। বায়ু িsর হেয় যায়। আপিন কুmক হয়। েযমন বn ুেক gিল 
েছাড়বার সময়, েয বয্িk gিল েছােড় েস বাকয্শূনয্ হয় o তার বায়ু িsর হেয় যায়। 
 
        “েpম হoয়া aেনক দূেরর কথা। ৈচতনয্েদেবর েpম হেয়িছল। ঈ ের েpম হেল বািহেরর িজিনস ভুল হেয় 
যায়। জগৎ ভুল হেয় যায়। িনেজর েদহ েয eত িpয় িজিনস -- তাo ভুল হেয় যায়।” 
 
        ei বিলয়া পরমহংসেদব আবার গান গািহেতেছন: 
 
  েসিদন কেব বা হেব? 
 হির বিলেত ধারা েবেয় পড়েব (েসিদন কেব বা হেব?) 
      সংসার বাসনা যােব (েসিদন কেব বা হেব?) 
      aে  পুলক হেব (েসিদন কেব বা হেব?)। 
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ভাব o কুmক -- মহাবায়ু uিঠেল ভগবানদশর্ন 
 
        eirপ কথাবাতর্া চিলেতেছ, eমন সময় িনমিntত আর কেয়কিট bাhভk আিসয়া uপিsত হiেলন। 
তnেধয্ কেয়কিট পি ত o ucপদs রাজকমর্চারী। তাঁহােদর মেধয্ eকজন ীরজনীনাথ রায়। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, ভাব হiেল বায়ু িsর হয়; আর বিলেতেছন, aজুর্ন যখন লkয্ িবঁেধিছল, েকবল মােছর 
েচােখর িদেক দৃি  িছল -- আর েকান িদেক দৃি  িছল না। eমন িক েচাখ ছাড়া আর েকান a  েদখেত পায় নাi। 
erপ aবsায় বায়ু িsর হয়, কুmক হয়। 
 
        “ঈ রদশর্েনর eকিট লkণ, -- িভতর েথেক মহাবায়ু গr গr  কের uেঠ িদেক যায়! তখন সমািধ হয়, 
ভগবােনর দশর্ন হয়।”  
 

[ ধু পাি তয্ িমথয্া -- ঐ যর্, িবভব, মান, পদ, সব িমথয্া ] 
 
        (aভয্াগত bাhভk দৃে ) -- “যাঁরা ধু পি ত, িকnt যােদর ভগবােন ভিk নাi, তােদর কথা েগালেমেল। 
সামাধয্ায়ী বেল eক পি ত বেলিছল, ‘ঈ র নীরস, েতামরা িনেজর েpমভিk িদেয় সরস কেরা।’ েবেদ যাঁেক 
‘রসsrপ’ বেলেছ তাঁেক িক না নীরস বেল! আর eত েবাধ হেc, েস বয্িk ঈ র িক বst কখনo জােন নাi। তাi 
erপ েগালেমেল কথা। 
 
        “eকজন বেলিছল, ‘আমার মামার বািড়েত eক েগায়াল েঘাড়া আেছ।’ e-কথায় বুঝেত হেব, েঘাড়া 
আদেবi নাi, েকননা েগায়ােল েঘাড়া থােক না। (সকেলর হাসয্) 
 
        “েকu ঐ েযর্র -- িবভব, মান, পদ -- ei সেবর aহংকার কের। e-সব di িদেনর জনয্, িকছুi সে  
যােব না। eকটা গােন আেছ: 
 
 েভেব েদখ মন েকu কাr নয়, িমেছ ম ভূম েল। 
 ভুল না দিkণাকালী বd হেয় মায়াজােল ৷৷ 
 যার জনয্ মর েভেব, েস িক েতামার সে  যােব। 
 েসi েpয়সী িদেব ছড়া, aম ল হেব বেল ৷৷ 
 িদন di-িতেনর জনয্ ভেব কতর্া বেল সবাi মােন। 
 েসi কতর্াের েদেব েফেল, কালাকােলর কতর্া eেল ৷৷’ 
 

[aহংকাের মেহৗষধ -- তাের বাড়া আেছ ] 
 
        আর টাকার aহংকার করেত নাi। যিদ বল আিম ধনী, -- েতা ধনীর আবার তাের বাড়া তাের বাড়া আেছ। 
সnয্ার পর যখন েজানািক েপাকা uেঠ, েস মেন কের, আিম ei জগৎেক আেলা িদিc! িকnt নkt যাi uঠল 
aমিন তার aিভমান চেল েগল। তখন নkেtরা ভাবেত লাগল আমরা জগৎেক আেলা িদিc! িকছু পের চnd uঠল, 
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তখন নkেtরা লjায় মিলন হেয় েগল। চnd মেন করেলন আমার আেলােত জগৎ হাসেছ, আিম জগৎেক আেলা 
িদিc। েদখেত েদখেত arণ uদয় হল, সূযর্ uঠেছন। চাঁদ মিলন হেয় েগল, -- খািনকkণ পের আর েদখাi েগল 
না। 
 
        “ধনীরা যিদ eigিল ভােব, তাহেল ধেনর aহংকার হয় না।” 
 
        uৎসব uপলেk মিণলাল aেনক uপােদয় খাদয্সামgীর আেয়াজন কিরয়ােছন। িতিন aেনক যt কিরয়া 

ীরামকৃ  o সমেবত ভkগণেক পিরেতাষ কিরয়া খাoয়াiেলন। যখন সকেল বািড় pতয্াগমন কিরেলন, তখন 
রািt aেনক, িকnt কাহারo েকান ক  হয় নাi। 
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প ম পিরেcদ 
 

েকশেবর বাটীর সmুেখ -- “পশয্িত তব পnানm ” 
 

[েকশব, pসn, aমৃত, uমানাথ, েকশেবর মা, রাখাল, মাsার ] 
 
        কািতর্ক কৃ া চতুর্দশী; 28েশ নেভmর, 1883 ী াb, বুধবার। আজ eকিট ভk কমলকুিটেরর (Lily 
Cottage) ফটেকর পূবর্ধােরর ফুটপােথ পায়চাির কিরেতেছন। কাহার জনয্ বয্াকুল হiয়া েযন aেপkা 
কিরেতেছন। 
 
        কমলকুিটেরর utের ম লবািড়, bাhভেkরা aেনেক বাস কেরন। কমলকুিটের েকশব থােকন। তাঁহার 
পীড়া বািড়য়ােছ। aেনেক বিলেতেছন, eহার েবাধ হয় বাঁিচবার সmাবনা নাi। 
 
        ীরামকৃ  েকশবেক বড় ভালবােসন! আজ তাঁহােক েদিখেত আিসেবন। িতিন দিkেণ র কালীবািড় হiেত 
আিসেতেছন। তাi ভkিট চািহয়া আেছন, কখন আেসন। 
 
        কমলকুিটর সাকুর্লার েরােডর পি মধাের। তাi রাsােতi ভkিট েবড়াiেতিছেলন। েবলা 2টা হiেত িতিন 
aেপkা কিরেতেছন। কত েলাকজন যাiেতেছ, িতিন েদিখেতেছন। 
 
        রাsার পূবর্ধাের িভেkািরয়া কেলজ। eখােন েকশেবর সমােজর bািhকাগণ o তাঁহােদর েমেয়রা aেনেক 
পেড়ন। রাsা হiেত sুেলর িভতর aেনকটা েদখা যায়। uহার utের eকিট বড় বাগানবািড়েত েকান iংেরজ 
ভdেলাক থােকন। ভkিট aেনকkণ ধিরয়া েদিখেতেছন েয, তাঁহােদর বািড়েত েকান িবপদ হiয়ােছ। kেম 
কােলাপিরcদধারী েকাচময্ান o সিহস মৃতেদেহর গািড় লiয়া uপিsত হiল। েদড় di ঘnা ধিরয়া oi সকল 
আেয়াজন হiেতেছ। 
 
        ei মতর্য্ধাম ছািড়য়া েক চিলয়া িগয়ােছ -- তাi আেয়াজন। 
 
        ভkিট ভািবেতেছন, েকাথায়? েদহতয্াগ কিরয়া েকাথায় যায়? 
 
        utর হiেত দিkণিদেক কত গািড় আিসেতেছ। ভkিট eক-eকবার লkয্ কিরয়া েদিখেতেছন, িতিন 
আিসেতেছন িক না। 
 
        েবলা pায় পাঁচটা বািজল। ঠাকুেরর গািড় আিসয়া uপিsত হiল, সে  লাটু o আর d-eকিট ভk। আর 
মাsার o রাখাল আিসয়ােছন। 
 
        েকশেবর বািড়র েলােকরা আিসয়া ঠাকুরেক সে  কিরয়া uপের লiয়া েগেলন। ৈবঠকখানার দিkণিদেক 
বারাnায় eকখািন তkেপাষ পাতা িছল। তাহার uপর ঠাকুরেক বসােনা হiল। 
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ষ  পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  সমািধs -- ঈ রােবেশ মার সে  কথা 
 
        ঠাকুর aেনকkণ বিসয়া আেছন। েকশবেক েদিখবার জনয্ aৈধযর্ হiয়ােছন। েকশেবর িশেষয্রা িবনীতভােব 
বিলেতেছন, িতিন eকটু ei িব াম করেছন, eiবার eকটু পের আসেছন। 
 
        েকশেবর স টাপn পীড়া। তাi িশেষয্রা o বািড়র েলােকরা eত সাবধান। ঠাকুর িকnt েকশবেক েদিখেত 
utেরাtর বয্s হiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর িশষয্েদর pিত) -- হয্াঁগা! তাঁর আসবার িক দরকার? আিমi েভতের যাi না েকন? 
 
        pসn (িবনীতভােব) -- আেj, আর eকটু পের িতিন আসেছন। 
 
        ঠাকুর -- যাo; েতামরাi aমন করছ! আিমi িভতের যাi। 
 
        pসn ঠাকুরেক ভুলাiয়া েকশেবর গl কিরেতেছন। 
 
        pসn -- তাঁর aবsা আর-eকরকম হেয় েগেছ। আপনারi মেতা মার সে  কথা কন। মা িক বেলন, েন 
হােসন-কাঁেদন। 
 
        েকশব জগেতর মার সে  কথা কন, হােসন-কাঁেদন -- ei কথা িনবামাt ঠাকুর ভাবািব  হiেতেছন। 
েদিখেত েদিখেত সমািধs! 
 
        ঠাকুর সমািধs! শীতকাল, গােয় সবুজ রেঙর বনােতর গরম জামা; জামার uপর eকখািন বনাত। unত 
েদহ, দৃি  িsর। eেকবাের মg! aেনকkণ ei aবsায়। সমািধভ  আর হiেতেছ না। 
 
        সnয্া হiয়ােছ! ঠাকুর eকটু pকৃিতs। পাে র্র ৈবঠকখানায় আেলা jালা হiয়ােছ। ঠাকুরেক েসi ঘের 
বসাiবার েচ া হiেতেছ। 
 
        aেনক কে  তাঁহােক ৈবঠকখানার ঘের লiয়া যাoয়া হiল। 
 
        ঘের aেনকgিল আসবাব -- েকৗচ, েকদারা, আলনা, গয্ােসর আেলা। ঠাকুরেক eকখানা েকৗেচর uপর 
বসােনা হiল। 
 
        েকৗেচর uপর বিসয়াi আবার বাহয্শূনয্, ভাবািব । 
 
        েকৗেচর uপর দৃি পাত কিরয়া েযন েনশার েঘাের িক বিলেতেছন, “আেগ e-সব দরকার িছল। eখন আর 
িক দরকার? 
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        (রাখাল দৃে ) -- “রাখাল, তুi eেসিছস?” 
 

[জগnাতাদশর্ন o তাঁহার সিহত কথা -- Immortality of the Soul] 
 
        বিলেত বিলেত ঠাকুর আবার িক েদিখেতেছন। বলেছন, 
 
        “ei েয মা eেসেছা! আবার বারাণসী কাপড় পের িক েদখাo। মা হয্া াম কেরা না! বেসা েগা বেসা!” 
 
        ঠাকুেরর মহাভােবর েনশা চিলেতেছ। ঘর আেলাকময়। bাhভেkরা চতুর্িদেক আেছন। লাটু, রাখাল, মাsার 
iতয্ািদ কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর ভাবাবsায় আপনা-আপিন বিলেতেছন, 
 
        “েদহ আর আtা। েদহ হেয়েছ আবার যােব! আtার মৃতুয্ নাi। েযমন সুপাির; পাকা সুপাির ছাল েথেক 
আলাদা হেয় থােক, কাঁচা েবলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শk। তাঁেক দশর্ন করেল, তাঁেক লাভ 
করেল েদহবুিd যায়! তখন েদহ আলাদা, আtা আলাদা েবাধ হয়।” 
 
        [েকশেবর pেবশ] 
 
        েকশব ঘের pেবশ কিরেতেছন। পূবর্িদেক dার িদয়া আিসেতেছন। যাঁহারা তাঁহােক bাhসমাজ-মিnের বা 
টাuনহেল েদিখয়ািছেলন, তাঁহারা তাঁহার aিsচমর্সার মূিতর্ েদিখয়া aবাk  হiয়া রিহেলন। েকশব দাঁড়াiেত 
পািরেতেছন না, েদয়াল ধিরয়া ধিরয়া agসর হiেতেছন। aেনক কে র পর েকৗেচর সmুেখ আিসয়া বিসেলন। 
 
        ঠাকুর iিতমমেধয্ েকৗচ হiেত নািময়া িনেচ বিসয়ােছন। েকশব ঠাকুরেক দশর্নলাভ কিরয়া ভূিম  হiয়া 
aেনকkণ ধিরয়া pণাম কিরেতেছন। pণামাnর uিঠয়া বিসেলন। ঠাকুর eখনo ভাবাবsায়। আপনা-আপিন িক 
বিলেতেছন। ঠাকুর মার সে  কথা কিহেতেছন। 
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সpম পিরেcদ 
 

bh o শিk aেভদ -- মানুষলীলা 
 
        eiবার েকশব uৈcঃsের বলেছন, “আিম eেসিছ”, “আিম eেসিছ!” ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃে র বাম 
হাত ধারণ কিরেলন o েসi হােত হাত বুলাiেত লািগেলন। ঠাকুর ভােব গরগর মােতায়ারা। আপনা-আপিন কত 
কথা বিলেতেছন। ভেkরা সকেল হাঁ কিরয়া িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- যতkণ uপািধ, ততkণ নানা েবাধ। েযমন েকশব, pসn, aমৃত -- ei সব। পূণর্jান হেল 
eক ৈচতনয্-েবাধ হয়। 
 
        “আবার পূণর্jােন েদেখ েয, েসi eক ৈচতনয্ ei জীবজগৎ, ei চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। 
 
        “তেব শিkিবেশষ। িতিনi সব হেয়েছন বেট, িকnt েকানখােন েবিশ শিkর pকাশ, েকানখােন কম শিkর 
pকাশ। 
 
        “িবদয্াসাগর বেলিছল, ‘তা ঈ র িক কাrেক েবিশ শিk, কাrেক কম শিk িদেয়েছন?’ আিম বললুম, ‘তা 
যিদ না হেতা, তাহেল eকজন েলাক প াশজন েলাকেক হািরেয় েদয় েকমন কের, আর েতামােকi বা আমরা 
েদখেত eেসিছ েকন?’ 
 
        “তাঁর লীলা েয আধাের pকাশ কেরন, েসখােন িবেশষ শিk। 
 
        “জিমদার সব জায়গায় থােকন। িকnt aমুক ৈবঠকখানায় িতিন pায় বেসন। ভk তাঁর ৈবঠকখানা। ভেkর 
হদেয় িতিন লীলা করেত ভালবােসন। ভেkর hদেয় তাঁর িবেশষ শিk aবতীণর্ হয়। 
 
        “তাঁর লkণ িক? েযখােন কাযর্ েবিশ, েসখােন িবেশষ শিkর pকাশ। 
 
        “ei আদয্াশিk আর পরbh aেভদ। eকিটেক েছেড় আর-eকিটেক িচnা করবার েজা নাi। েযমন 
েজয্ািতঃ আর মিণ! মিণেক েছেড় মিণর েজয্ািতঃেক ভাববার েজা নাi, আবার েজয্ািতঃেক েছেড় মিণেক ভাববার 
েজা নাi। সাপ আর িতযর্gিত। সাপেক েছেড় িতযর্gিত ভাববার েজা নাi, আবার সােপর িতযর্gিত েছেড় সাপেক 
ভাববার েজা নাi।” 
 

[bাhসমাজ o মানুেষ ঈ রদশর্ন -- িসd o সাধেকর pেভদ ] 
 
        “আদয্াশিki ei জীবজগৎ, ei চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। aনুেলাম, িবেলাম। রাখাল, নেরnd আর আর 
েছাকরােদর জনয্ বয্s হi েকন? হাজরা বলেল, তুিম oেদর জনয্ বয্s হেয় েবড়াc; তা ঈ রেক ভাবেব কখন? 
(েকশব o সকেলর ঈষৎ হাসয্) 
 
        “তখন মহা িচিnত হলুম। বললুম, মা eিক হল। হাজরা বেল, oেদর জনয্ ভাব েকন? তারপর েভালানাথেক 



1883, 28েশ নেভmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

িজjাসা করলুম। েভালানাথ বলেল, ভারেত1 oi কথা আেছ। সমািধs েলাক সমািধ েথেক েনেম েকাথায় দাঁড়ােব? 
তাi সttgণী ভk িনেয় থােক। ভারেতর ei নিজর েপেয় তেব বাঁচলুম! (সকেলর হাসয্) 
 
        “হাজরার েদাষ নাi। সাধক aবsায় সব মনটা ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের তাঁর িদেক িদেত হয়। িসd aবsায় 
আলাদা কথা, তাঁেক লাভ করবার পর aনুেলাম িবেলাম। েঘাল েছেড় মাখন েপেয়, তখন েবাধ হয়, ‘েঘােলরi 
মাখন, মাখেনরi েঘাল।’ তখন িঠক েবাধ হয়, িতিনi সব হেয়েছন। েকানখােন েবিশ pকাশ, েকানখােন কম 
pকাশ। 
 
        “ভাবসমুd uথলােল ডাঙায় eকবাঁশ জল। আেগ নদী িদেয় সমুেd আসেত হেল eঁেকেবঁেক ঘুের আসেত 
হত। বেনয্ eেল ডাঙায় eকবাশঁ জল। তখন েসাজা েনৗকা চািলেয় িদেলi হল। আর ঘুের েযেত হয় না। ধানকাটা 
হেল, আর আেলর uপর িদেয় ঘুের ঘুের আসেত হয় না! েসাজা eকিদক িদেয় েগেলi হয়। 
 
        “লােভর পর তাঁেক সবতােতi েদখা যায়। মানুেষ তাঁর েবিশ pকাশ। মানুেষর মেধয্ সttgণী ভেkর িভেতর 
আরo েবিশ pকাশ -- যােদর কািমনী-কা ন েভাগ করবার eেকবাের icা নাi। (সকেল িনsb) সমািধs বয্িk 
যিদ েনেম আেস, তাহেল েস িকেস মন দাঁড় করােব? তাi কািমনী-কা নতয্াগী সttgণী dভেkর স  দরকার 
হয়। না হেল সমািধs েলাক িক িনেয় থােক?” 
 

[bাhসমাজ o ঈ েরর মাতৃভাব -- জগেতর মা ] 
 
        “িযিন bh, িতিনi আদয্াশিk। যখন িনিkয়, তখন তাঁেক bh বিল। পুrষ বিল। যখন সৃি , িsিত, pলয় 
ei সব কেরন তাঁেক শিk বিল। pকৃিত বিল। পুrষ আর pকৃিত। িযিনi পুrষ িতিনi pকৃিত। আনnময় আর 
আনnময়ী। 
 
        “যার পুrষ jান আেছ, তার েমেয় jানo আেছ। যার বাপ jান আেছ, তার মা jানo আেছ। (েকশেবর 
হাসয্) 
 
        “যার anকার jান আেছ, তার আেলা jানo আেছ। যার রাত jান আেছ, তার িদন jানo আেছ। যার 
সুখ jান আেছ, তার dঃখ jানo আেছ। তুিম oটা বুেঝছ?” 
 
        “েকশব (সহােসয্) -- হাঁ বুেঝিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- মা -- িক মা? জগেতর মা। িযিন জগৎ সৃি  কেরেছন, পালন করেছন। িযিন তাঁর েছেলেদর 
সবর্দা রkা করেছন। আর ধমর্, aথর্, কাম, েমাk -- েয যা চায়, তাi েদন। িঠক েছেল মা ছাড়া থাকেত পাের না। 
তার মা সব জােন। েছেল খায়, দায়, েবড়ায়; aত শত জােন না। 
 
        েকশব -- আেj হাঁ। 
 
                                                 
1 ‘ভারত’ aথর্াৎ মহাভারত। ীযুk েভালানাথ তখন কালীবািড়র মুhরী, ঠাকুরেক ভিk কিরেতন o মােঝ মােঝ িগয়া মহাভারত 

নাiেতন। ৺দীননাথ খাজা ীর পরেলােকর পর েভালানাথ কালীবািড়র খাজা ী হiয়ািছেলন। 
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a ম পিরেcদ 
 

bাhসমাজ o ঈ েরর ঐ যর্ বণর্না -- পূবর্কথা 
 
        ীরামকৃ  কথা কিহেত কিহেত pকৃিতs হiয়ােছন। েকশেবর সিহত সহােসয্ কথা কিহেতেছন। eকঘর 
েলাক uৎকণর্ হiয়া সমs িনেতেছন o েদিখেতেছন। সকেল aবাk  েয, “তুিম েকমন আছ” iতয্ািদ কথা আেদৗ 
হiেতেছ না। েকবল ঈ েরর কথা! 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত) -- bhjানীরা aত মিহমা-বণর্ন কের েকন? “েহ ঈ র তুিম চnd কিরয়াছ, সূযর্ 
কিরয়াছ, নkt কিরয়াছ!” e-সব কথা eত িক দরকার? aেনেক বাগান েদেখi তািরফ কের। বাবুেক েদখেত চায় 
কজন। বাগান বড় না বাবু বড়? 
 
        “মদ খাoয়া হেল িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ, তার িহসােব আমার িক দরকার? আমার eক 
েবাতেলi কাজ হেয় যায়।” 
 

[পূবর্কথা -- িব ঘুেরর গয়না চুির o েসেজাবাবু ] 
 
        নেরndেক যখন েদিখ, কখনo িজjাসা কির নাi, ‘েতার বােপর নাম িক? েতার বােপর কখানা বািড়?’ 
 
        “িক জান? মানুষ িনেজ ঐ েযর্র আদর কের বেল, ভােব ঈ রo আদর কেরন। ভােব, তাঁর ঐ েযর্র pশংসা 
করেল িতিন খুিশ হেবন। শmু বেলিছল, আর eখন ei আশীবর্াদ কর, যােত ei ঐ যর্ তাঁর পাদপেd িদেয় মরেত 
পাির। আিম বললুম, e েতামার পেki ঐ যর্, তাঁেক তুিম িক িদেব? তাঁর পেk egেলা কাঠ মািট! 
 
        “যখন িব ুঘেরর গয়না সব চুির েগল, তখন েসেজাবাবু আর আিম ঠাকুরেক েদখেত েগলাম। েসেজাবাবু 
বলেল, ‘দূর ঠাকুর! েতামার েকান েযাগয্তা নাi। েতামার গা েথেক সব গয়না িনেয় েগল, আর তুিম িকছু করেত 
পারেল না!’ আিম তাঁেক বললাম, ‘e েতামার িক কথা! তুিম যাঁর গয়না গয়না করেছা, তাঁর পেk egেলা মািটর 
েডলা! লkী যাঁর শিk, িতিন েতামার gিটকতক চুির েগল িক না, ei িনেয় িক হাঁ কের আেছন? eরকম কথা 
বলেত নাi।’ 
 
        “ঈ র িক ঐ েযর্র বশ? িতিন ভিkর বশ। িতিন িক চান? টাকা নয়। ভাব, েpম, ভিk, িবেবক, ৈবরাগয্ -- 
ei সব চান।” 
 

[ঈ েরর srপ o uপাসক েভদ -- িtgণাতীত ভk ] 
 
        “যার েযমন ভাব ঈ রেক েস েতমনi েদেখ। তেমাgণী ভk, েস েদেখ মা পাঁঠা খায় আর বিলদান েদয়। 
রেজাgণী ভk নানা বয্ ন ভাত কের েদয়। সttgণী ভেkর পূজার আড়mর নাi। তার পূজা েলােক জানেত পাের 
না। ফুল নাi, েতা িবlপt, গ াজল িদেয় পূজা কের। dিট মুড়িক িদেয় িক বাতাসা িদেয় শীতল েদয়। কখনo বা 
ঠাকুরেক eকটু পােয়স েরঁেধ েদয়। 
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        “আর আেছ, িtgনাতীত ভk। তাঁর বালেকর sভাব। ঈ েরর নাম করাi তাঁর পূজা। d তাঁর নাম।” 
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নবম পিরেcদ 
 

েকশেবর সে  কথা -- ঈ েরর হাসপাতােল আtার িচিকৎসা 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত, সহােসয্) -- েতামার aসুখ হেয়েছ েকন তার মােন আেছ। শরীেরর িভতর িদেয় 
aেনক ভাব চেল েগেছ, তাi oiরকম হেয়েছ। যখন ভাব হয় তখন িকছু েবাঝা যায় না, aেনকিদন পের শরীের 
আঘাত লােগ। আিম েদেখিছ, বড় জাহাজ গ া িদেয় চেল েগল, তখন িকছু েটর পাoয়া েগল না; o মা! খািনকkণ 
পের েদিখ, িকনারার uপের জল ধপাস ধপাস করেছ; আর েতালপাড় কের িদেc। হয় েতা িকনারার খািনকটা 
েভেঙ জেল পড়ল! 
 
        “কুঁেড়ঘের হািত pেবশ করেল ঘর েতালপাড় কের েভেঙ চুের েদয়। ভাবহsী েদহঘের pেবশ কের, আর 
েতালপাড় কের। 
 
        “হয় িক জান? আgন লাগেল কতক gেলা িজিনস পুিড়েয়-টুিড়েয় েফেল, আর eকটা হiহi কা  আরm 
কের েদয়। jানািg pথেম কামেkাধ ei সব িরপু নাশ কের, তারপর aহংবুিd নাশ কের। তারপর eকটা 
েতালপাড় আরm কের! 
 
        “তুিম মেন কেcা সব ফুিরেয় েগল! িকnt যতkণ েরােগর িকছু বাকী থােক, ততkণ িতিন ছাড়েবন না। 
হাসপাতােল যিদ তুিম নাম েলখাo, আর চেল আসবার েজা নাi। যতkণ েরােগর eকটু কসুর থােক, ততkণ 
ডাkার সােহব চেল আসেত েদেব না। তুিম নাম িলখােল েকন!” (সকেলর হাসয্) 
 
        েকশব হাসপাতােলর কথা িনয়া বারবার হািসেতেছন। হািস সংবরণ কিরেত পািরেতেছন না। থােকন 
থােকন, আবার হািসেতেছন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 

[পূবর্কথা -- ঠাকুেরর পীড়া, রাম কিবরােজর িচিকৎসা ] 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত) -- hd বলত, eমন ভাবo েদিখ নাi! eমন েরাগo েদিখ নাi। তখন আমার 
খুব aসুখ। সরা সরা বােহয্ যািc। মাথায় েযন dলাখ িপঁপেড় কামড়ােc। িকnt ঈ রীয় কথা রাতিদন চলেছ। 
নাটগেড়র রাম কিবরাজ েদখেত eল। েস েদেখ, আিম বেস িবচার করিছ। তখন েস বলেল, “eিক পাগল। dখানা 
হাড় িনেয়, িবচার করেছ!” 
 
        (েকশেবর pিত) -- “তাঁর icা। সকলi েতামার icা। 
 “সকলi েতামার icা, icাময়ী তারা তুিম। 
 েতামার কমর্ তুিম কর মা, েলােক বেল কির আিম। 
 
        “িশিশর পােব বেল মালী বসরাi েগালােপর গাছ িশকরসুd তুেল েদয়। িশিশর েপেল গাছ ভাল কের 
গজােব। তাi বুিঝ েতামার িশকড়সুd তুেল িদেc। (ঠাকুেরর o েকশেবর হাসয্) িফের িফরিত বুিঝ eকটা বড় কা  
হেব।” 
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[েকশেবর জনয্ ীরামকৃে র knন o িসেd রীেক ডাব-িচিন মানন ] 
 
        “েতামার aসুখ হেলi আমার pাণটা বড় বয্াকলু হয়। আেগর বাের েতামার যখন aসুখ হয়, রািt েশষ 
pহের আিম কাঁদতুম। বলতুম, মা! েকশেবর যিদ িকছু হয়, তেব কার সে  কথা কেবা। তখন কলকাতায় eেল 
ডাব-িচিন িসেd রীেক িদেয়িছলুম। মার কােছ েমেনিছলুম যােত aসুখ ভাল হয়।” 
 
        েকশেবর uপর ঠাকুেরর ei aকৃিtম ভালবাসা o তাঁহার জনয্ বয্াকুলতা কথা সকেল aবাk  হiয়া 

িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- eবার িকnt aত হয় নাi। িঠক কথা বলব। 
 
        “িকnt d-িতনিদন eকটু হেয়েছ।” 
 
        পূবর্িদেক েয dার িদয়া েকশব ৈবঠকখানায় pেবশ কিরয়ািছেলন, েসi dােরর কােছ েকশেবর পূজনীয়া জননী 
আিসয়ােছন। 
 
        েসi dারেদশ হiেত uমানাথ ঠাকুর ীরামকৃ েক uৈcঃsের বিলেতেছন, “মা আপনােক pণাম 
কিরেতেছন।” 
 
        ঠাকুর হািসেত লািগেলন। uমানাথ বিলেতেছন, “মা বলেছন, েকশেবর aসুখিট যােত সাের।” ঠাকুর 
বিলেতেছন, “মা সুবচনী আনnময়ীেক ডােকা, িতিন dঃখ দূর করেবন।” 
 
        েকশবেক বিলেতেছন -- 
 
        “বািড়র িভতের aত েথেকা না। েমেয়েছেলেদর মেধয্ থাকেল আরo ডুবেব, ঈ রীয় কথা হেল আরo ভাল 
থাকেব।” 
 
        গmীরভােব কথাgিল বিলয়া আবার বালেকর নয্ায় হািসেতেছন। েকশবেক বলেছন, “েদিখ, েতামার হাত 
েদিখ।” েছেলমানুেষর মেতা হাত লiয়া েযন oজন কিরেতেছন। aবেশেষ বিলেতেছন, “না, েতামার হাতহালকা 
আেছ, খলেদর হাত ভারী হয়।” (সকেলর হাসয্) 
 
        uমানাথ dারেদশ হiেত আবার বিলেতেছন, “মা বলেছন, েকশবেক আশর্ীবাদ কrন।” 
 
        ীরামকৃ  (গmীর sের) -- আমার িক সাধয্! িতিনi আশীবর্াদ করেবন। ‘েতামার কমর্ তুিম কর মা, েলােক 
বেল কির আিম।’ 
 
        “ঈ র diবার হােসন। eকবার হােসন যখন di ভাi জিম বখরা কের; আর দিড় েমেপ বেল, ‘e-িদk টা 
আমার, o-িদk টা েতামার’! ঈ র ei েভেব হােসন, আমার জগৎ, তার খািনকটা মািট িনেয় করেছ e-িদk টা 
আমার o-িদk টা েতামার! 
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        “ঈ র আর-eকবার হােসন। েছেলর aসুখ স টাপn। মা কাঁদেছ। ৈবদয্ eেস বলেছ, ‘ভয় িক মা, আিম 
ভাল করব।’ ৈবদয্ জােন না ঈ র যিদ মােরন, কার সাধয্ রkা কের।” (সকেলi িনsb) 
 
        িঠক ei সময় েকশব aেনকkণ ধিরয়া কািশেত লািগেলন। েস কািশ আর থািমেতেছ না। েস কািশর শb 

িনয়া সকেলরi ক  হiেতেছ। aেনkণ পের o aেনক কে র পর কািশ eকটু বn হiল। েকশব আর থািকেত 
পািরেতেছন না। ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। েকশব pণাম কিরয়া aেনক কে  েদয়াল ধিরয়া েসi dার 
িদয়া িনেজর কামরায় পুনরায় গমন কিরেলন। 
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দশম পিরেcদ 
 

bাhসমাজ o েবেদািlিখত েদবতা -- grিগির নীচবুিd 
 

[aমৃত -- েকশেবর বড় েছেল -- দয়ানn সরsতী ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িকছু িম মুখ কিরয়া যাiেবন। েকশেবর বড় েছেলিট কােছ আিসয়া বিসয়ােছন। 
 
        aমৃত বিলেলন, eiিট বড় েছেল। আপিন aিশবর্াদ কrন। o িক! মাথায় হাত িদয়া আিশবর্াদ কrন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বিলেলন, “আমার আশীবর্াদ করেত নাi।” 
 
        ei বিলয়া সহােসয্ েছেলিটর গােয় হাত বুলাiেত লািগেলন। 
 
        aমৃত (সহােসয্) -- আcা, তেব গােয় হাত বুলান। (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর aমৃতািদ bাhভk সে  েকশেবর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (aমৃত pভৃিতর pিত) -- “aসুখ ভাল েহাক” -- e-সব কথা আিম বলেত পাির না। o-kমতা 
আিম মার কােছ চাio না। আিম মােক ধু বিল, মা আমােক dাভিk দাo। 
 
        “iিন িক কম েলাক গা। যারা টাকা চায়, তারাo মােন, আবার সাধুেতo মােন। দয়ানnেক েদেখিছলাম। 
তখন বাগােন িছল। েকশব েসন, েকশব েসন, কের ঘর-বািহর করেছ, -- কখন েকশব আসেব! েসিদন বুিঝ 
েকশেবর যাবার কথা িছল। 
 
        “দয়ানn বাঙলা ভাষােক বলত -- ‘েগৗড়া  ভাষা’। 
 
        “iিন বুিঝ েহাম আর েদবতা মানেতন না। তাi বেলিছল ঈ র eত িজিনস কেরেছন আর েদবতা করেত 
পােরন না?” 
 
        ঠাকুর েকশেবর িশষয্েদর কােছ েকশেবর সুখয্ািত কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব হীনবুিd নয়। iিন aেনকেক বেলেছন, “যা যা সেnহ েসখােন িগয়া িজjাসা করেব।” 
আমারo sভাব ei। আিম বিল, iিন আরo েকািটgেন বাড়ুন। আিম মান িনেয় িক করব? 
 
        “iিন বড়েলাক। টাকা চায়, তারাo মােন, আবার সাধুরাo মােন।”  
 
        ঠাকুর িকছু িম মুখ কিরয়া eiবার গািড়েত uিঠেবন। bাhভেkরা সে  আিসয়া তুিলয়া িদেতেছন। 
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        িসঁিড় িদয়া নািমবার সময় ঠাকুর েদিখেলন, িনেচ আেলা নাi। তখন aমৃতািদ ভkেদর বিলেলন, e-সব 
জায়গায় ভাল কের আেলা িদেত হয়। আেলা না িদেল দািরd হয়। eরকম েযন আর না হয়। 
 
        ঠাকুর d-eকিট ভkসে  েসi রােt কালীবািড় যাtা কিরেলন। 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

ীযুk জয়েগাপাল েসেনর বািড়েত ভাগমন 
 
        iংেরজী 28েশ নেভmর, 1883 ী াb। আজ েবলা 4টা-5টার সময় ীরামকৃ  ীযুk েকশবচnd েসেনর 
কমলকুিটর নামক বাটীেত িগয়ািছেলন। েকশব পীিড়ত, শী i মতর্য্ধাম তয্াগ কিরয়া যাiেবন। েকশবেক েদিখয়া 
রািt 7টার পর মাথাঘষা গিলেত ীযুk জয়েগাপােলর বাটীেত কেয়কিট ভkসে  ঠাকুর আগমন কিরয়ােছন। 
 
        ভেkরা কত িক ভািবেতেছন। ঠাকুর েদিখেতিছ, িনিশিদন হিরেpেম িবhল। িববাহ কিরয়ােছন, িকnt 
ধমর্পtীর সিহত eirপ সংসার কেরন নাi। ধমর্পtীেক ভিk কেরন, পূজা কেরন, তাঁহার সিহত েকবল ঈ রীয় 
কথা কেহন, ঈ েরর গান কেরন, ঈ েরর পূজা কেরন, ধয্ান কেরন -- মািয়ক েকান সmni নাi। ঈ রi বst আর 
সব aবst, ঠাকুর েদিখেতেছন। টাকা, ধাতুdবয্, ঘিট-বািট sশর্ কিরেত পােরন না। stীেলােকক sশর্ কিরেত 
পােরন না। sশর্ কিরেল িসিঙ মােছর কাঁটা েফাটার মেতা েসisােন ঝনঝন কনকন কের! টাকা, েসানা হােত িদেল 
হাত েতuেড় যায়, িবকৃত aবsা pাp হয়, িন াস rd হয়। aবেশেষ েফিলয়া িদেল আবার পূেবর্র নয্ায় িন াস 
বিহেত থােক! 
 
        ভেkরা কত িক ভািবেতেছন। সংসার িক তয্াগ কিরেত হiেব? পড়া না আর কিরবার pেয়াজন িক? যিদ 
িববাহ না কির, চাকির েতা কিরেত হiেব না। মা-বাপেক িক তয্াগ কিরেত হiেব? আর আিম িববাহ কিরয়ািছ, 
সnান হiয়ােছ, পিরবার pিতপালন কিরেত হiেব, -- আমার িক হiেব? আমারo icা কের, িনিশিদন হিরেpেম 
মg হiয়া থািক! ীরামকৃ েক েদিখ আর ভািব, িক কিরেতিছ! iিন রাতিদন ৈতলধারার নয্ায় িনরবিছn ঈ র-
িচnা কিরেতেছন, আর আিম রাতিদন িবষয়িচnা কিরেত ছুিটেতিছ। eকমাt iঁহারi দশর্ন েযন েমঘাছn আকােশর 
eকsােন eকটু েজয্ািতঃ eখন জীবনসমসয্া িকrেপ পূরণ কিরেত হiেব? 
 
        “iিন েতা িনেজ কের েদখােলন। তেব eখনo সেnহ? 
 
        “েভেঙ বািলর বাঁধ পূরাi মেনর সাধ! সতয্ িক ‘বািলর বাঁধ’? যিদ তাঁর uপর েসrপ ভালবাসা আেস, আর 
িহসাব আসেব না। যিদ েজায়ার গােঙ জল ছুেট েক েরাধ করেব? েস েpেমাদয় হoয়ােত ীেগৗরা  েকৗপীন ধারণ 
কেরিছেলন, েয েpেম ঈশা aননয্িচn হেয় বনবাসী হেয়িছেলন আর েpমময় িপতার মুখ েচেয় শরীরতয্াগ 
কেরিছেলন, েয েpেম বুd রাজেভাগ তয্াগ কের ৈবরাগী হেয়িছেলন, েসi েpেমর eকিবnু যিদ uদয় হয়, ei 
aিনতয্ সংসার েকাথায় পেড় থােক! 
 
        “আcা, যারা dবর্ল, যােদর েস েpেমাদয় হয় না, যারা সংসারী জীব, যােদর পােয় মায়ার েবিড়, তােদর িক 
uপায়? েদিখ, ei েpিমক ৈবরাগী িক বেলন।” 
 
        ভেkরা eirপ িচnা কিরেতেছন। ঠাকুর জয়েগাপােলর ৈবঠকখানায় ভkসে  uপিব  -- সmুেখ 
জয়েগাপাল, তাঁহার আtীেয়রা o pিতেবশীগণ। eকজন pিতেবশী িবচার কিরেবন বিলয়া pstত িছেলন। িতিনi 
agণী কথারm কিরেলন। জয়েগাপােলর াতা ৈবকু o আেছন। 
 

[গৃহsা ম o ীরামকৃ  ] 
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        ৈবকু  -- আমরা সংসারী েলাক, আমােদর িকছু বলুন। 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক েজেন -- eকহাত ঈ েরর পাদপেd েরেখ আর-eকহােত সংসােরর কাযর্ কর। 
 
        ৈবকু  -- মহাশয়, সংসার িক িমথয্া? 
 
        ীরামকৃ  -- যতkন তাঁেক না জানা যায়, ততkণ িমথয্া। তখন তাঁেক ভুেল মানুষ ‘আমার আমার’ কের, 
মায়ার বd হেয় কািমনী-কা েন মুg হেয় আরo েডােব! মায়ােত eমনi মানুষ ajান হয় েয, পালাবার পথ 
থাকেলo পালােত পাের না! eকিট গান আেছ: 
 
 eমিন মহামায়ার মায়া েরেখছ িক কুহক কের। 
 bhা িব ু aৈচতনয্ জীেব িক জািনেত পাের ৷৷ 
 িবল কের ঘুিন পােত মীন pেবশ কের তােত। 
 গতায়ােতর পথ আেছ তবু মীন পালােত নাের ৷৷ 
 gিটেপাকায় gিট কের পালােলo পালােত পাের। 
 মহামায়ায় বd gিট, আপনার নােল আপিন মের ৷৷ 
 
        “েতামরা েতা িনেজ িনেজ েদখছ সংসার aিনতয্। ei েদখ না েকন? কত েলাক eল েগল! কত জnােলা 
কত েদহতয্াগ করেল! সংসার ei আেছ ei নাi। aিনতয্! যােদর eত ‘আমার আমার’ করছ েচাখ বুজেলi নাi। 
েকu নাi, তবু নািতর জনয্ কাশী যাoয়া হয় না। ‘আমার হাrর িক হেব?’ ‘গতায়ােতর পথ আেছ তবু মীন পালােত 
নাের!’ ‘gিটেপাকা আপন নােল আপিন মের।’ erপ সংসার িমথয্া, aিনতয্।” 
 
        pিতেবশী -- মহাশয়, eকহাত ঈ ের আর-eকহাত সংসাের রাখব েকন? যিদ সংসার aিনতয্, eকহাতi বা 
সংসাের িদব েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক েজেন সংসার করেল aিনতয্ নয়। গান েশান: 
 
             মন ের কৃিষ-কাজ জান না ৷ 
 eমন মানব-জিমন রiল পিতত, আবাদ করেল ফলত েসানা ৷৷ 
 কালীনােম দাoের েবড়া, ফসেল তছrপ হেব না ৷ 
 েস েয মুkেকশীর শk েবড়া, তার কােছেত যম েঘঁেস না ৷৷ 
 aদয্ িকmা শতাbােn, বাজাp হেব জান না ৷ 
 eখন আপন eকতাের (মনের) চুিটেয় ফসল েকেট েননা ৷৷ 
 grদt বীজ েরাপণ কের, ভিkবাির েসঁেচ েদনা ৷ 
 eকা যিদ না পািরস মন, রামpসাদেক সে  েননা ৷৷ 
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dাদশ পিরেcদ 
 

গৃহsা েম ঈ রলাভ -- uপায় 
 
        ীরামকৃ  -- গান নেল? “কালীনােম দাoের েবড়া, ফসেল তছrপ হেব না।” ঈ েরর শরণাগত হo, সব 
পােব। “েস েয মুkেকশীর শk েবড়া, তার কােছেত যম েঘেঁস না।” শk েবড়া। তাঁেক যিদ লাভ করেত পার, 
সংসার aসার বেল েবাধ হেব না। েয তাঁেক েজেনেছ, েস েদেখ েয জীবজগৎ েস িতিনi হেয়েছন। েছেলেদর 
খাoয়ােব, েযন েগাপালেক খাoয়ােc। িপতা মাতােক ঈ র-ঈ রী েদখেব o েসবা করেব। তাঁেক েজেন সংসার 
করেল িববািহতা stীর সে  pায় ঐিহক সmn থােক না। dজেনi ভk, েকবল ঈ েরর কথা কয়, ঈ েরর pস  
লেয় থােক। ভেkর েসবা কের। সবর্ভূেত িতিন আেছন, তাঁর েসবা dজেন কের। 
 
        pিতেবশী -- মহাশয়, erপ stী-পুrষ েতা েদখা যায় না। 
 
        ীরামকৃ  -- আেছ, aিত িবরল। িবষয়ী েলােকরা তােদর িচনেত পাের না। তেব erপিট হেত েগেল 
dজেনরi ভাল হoয়া চাi। dজেনi যিদ েসi ঈ রানn েপেয় থােক, তাহেলi eিট সmব হয়। ভগবােনর িবেশষ 
কৃপা চাi। না হেল সবর্দা aিমল হয়। eকজনেক তফােত েযেত হয়। যিদ না িমল হয়, তাহেল বড় যntণা। stী 
হয়েতা রাতিদন বেল, ‘বাবা েকন eখােন িবেয় িদেল! না েখেত েপলুম, না বাছােদর খাoয়ােত পারলুম; না পরেত 
েপলুম, না বাছােদর পরােত েপলুম, না eকখানা গয়না! তুিম আমায় িক সুেখ েরেখেছা! চkু বুেজ ঈ র ঈ র 
করেছন! o-সব পাগলািম ছােড়া!’ 
 
        ভk -- e-সব pিতবnক আেছ, আবার হয়েতা েছেলরা aবাধয্। তারপর কত আপদ আেছ। তেব, মহাশয় 
uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- সংসাের েথেক সাধন করা বড় কিঠন। aেনক বয্াঘাত। তা আর েতামােদর বলেত হেব না। -- 
েরাগ-েশাক, দািরd, আবার stীর সে  িমল নাi, েছেল aবাধয্, মূখর্, েগাঁয়ার। 
 
        “তেব uপায় আেছ। মােঝ মােজ িনজর্েন িগেয় তাঁেক pাথর্না করেত হয়, তাঁেক লাভ করবার জনয্ েচ া 
করেত হয়।” 
 
        pিতেবশী -- বািড় েথেক েবিরেয় েযেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- eেকবাের নয়। যখন aবসর পােব, েকান িনজর্ন sােন িগেয় eকিদন-dিদন থাকেব -- েযন 
েকান সংসােরর সে  সmn না থােক, েযন েকান িবষয়ী েলাকেদর সে  সাংসািরক িবষয় লেয় আলাপ না করেত 
হয়। হয় িনজর্েন বাস, নয় সাধুস । 
 
        pিতেবশী -- সাধু িচনব েকমন কের? 
 
        ীরামকৃ  -- যাঁর মন pাণ anরাtা ঈ ের গত হেয়েছ, িতিনi সাধু। িযিন কািমনী-কা নতয্াগী, িতিনi 
সাধু। িযিন সাধু stীেলাকেক ঐিহক চেk েদেখন না, সবর্দাi তােদর anের থােকন, -- যিদ stীেলােকর কােছ 
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আেসন, তাঁেক মাতৃবৎ েদেখন o পূজা কেরন। সাধু সবর্দা ঈ রিচnা কেরন, ঈ রীয় কথা বi কথা কন না। আর 
সবর্ভূেত ঈ র আেছন েজেন তােদর েসবা কেরন। েমাটামুিট eigিল সাধুর লkণ। 
 
        pিতেবশী -- িনজর্েন বরাবর থাকেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- ফুটপােতর গাছ েদেখছ? যতিদন চারা, ততিদন চািরিদেক েবড়া িদেত হয়। না হেল ছাগল-
গrেত েখেয় েফলেব। গােছর gঁিড় েমাটা হেল আর েবড়ার দরকার নাi। তখন হািত েবঁেধ িদেলo গাছ ভাঙেব না। 
gঁিড় যিদ কের িনেত পার আর ভাবনা িক, ভয় িক? িবেবক লাভ করবার েচ া আেগ কর। েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙ, 
হােত আঠা জড়ােব না। 
 
        pিতেবশী -- িবেবক কাহােক বেল? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ র সৎ আর সব aসৎ -- ei িবচার। সৎ মােন িনতয্। aসৎ -- aিনতয্। যার িবেবক 
হেয়েছ, েস জােন ঈ রi বst আর সব aবst। িবেবক uদয় হেল ঈ রেক জানবার icা হয়। aসৎেক ভালবাসেল 
-- েযমন েদহসুখ, েলাকমানয্, টাকা -- ei সব ভালবাসেল -- ঈ র, িযিন সৎsrপ, তাঁেক জানেত icা হয় না। 
সদসৎ িবচার eেল তেব ঈ রেক খুঁজেত icা কের। 
 
        “েশান, eকটা গান েশান: 
 
 আয় মন, েবড়ােত যািব। 
 কালী-কlতrমূেল ের মন, চাির ফল কুড়ােয় পািব ৷৷ 
 pবৃিt িনবৃিt জায়া, (তার) িনবৃিtের সে  লিব। 
 oের িবেবক নােম তার েবটা, তtt-কথা তায় সুধািব ৷৷ 
 িচ a িচের লয় িদবয্ ঘের কেব িব। 
 যখন di সতীেন িপিরত হেব, তখন শয্ামা মােক পািব ৷৷ 
 aহংকার aিবদয্া েতার, িপতামাতায় তািড়েয় িদিব। 
 যিদ েমাহ-গেতর্ েটেন লয়, ৈধযর্-েখাঁটা ধের রিব ৷৷ 
 ধমর্াধমর্ dেটা aজা, তুc েখাঁটায় েবঁেধ থুিব। 
 যিদ না মােন িনেষধ, তেব jান-খে  বিল িদিব ৷৷ 
 pথম ভাযর্ার সnােনের দূর হেত বুঝাiিব। 
 যিদ না মােন pেবাধ, jান-িসnু মােঝ ডুবাiিব ৷৷ 
 pসাদ বেল, eমন হেল কােলর কােছ জবাব িদিব। 
 তেব বাপু বাছা বােপর ঠাকুর মেনর মেতা মন হিব ৷৷ 
 
        “মেন িনবৃিt eেল তেব িবেবক হয়, িবেবক হেল তtt-কথা মেন uেঠ। তখন মেনর েবড়ােত েযেত সাধ হয়, 
কালী-কlতrমূেল। েসi গাছতলায় েগেল। ঈ েরর কােছ েগেল, চার ফল কুিড়েয় পােব -- aনায়ােস পােব, 
কুিড়েয় পােব -- ধমর্, aথর্, কাম, েমাk। তাঁেক েপেল ধমর্, aথর্, কাম বা সংসারীর দরকার তাo হয় -- যিদ েকu 
চায়।” 
 
        pিতেবশী -- তেব সংসার মায়া বেল েকন? 
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[িবিশ াৈdতবাদ o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 

 
        ীরামকৃ  -- যতkণ i রেক না পাoয়া যায়, ততkণ “েনিত েনিত” কের তয্াগ করেত হয়। তাঁেক যারা 
েপেয়েছ, তারা জােন েয িতিনi সব হেয়েছন। তখন েবাধ হয় -- ঈ র-মায়া-জীব-জগৎ। জীবজগৎসুd িতিন। যিদ 
eকটা েবেলর েখালা, শাঁস, িবিচ আলাদা করা যায়, আর eকজন বেল, েবলটা কত oজেন িছল েদখ েতা, তুিম িক 
েখালা িবিচ েফেল শাঁসটা েকবল oজন করেব? না; oজন করেত হেল েখালা িবিচ সমs ধরেত হেব। ধরেল তেব 
বলেত পারেব, েবলটা eত oজেন িছল। েখালাটা েযন জগৎ। জীবgিল েযন িবিচ। িবচােরর সময় জীব আর 
জগৎেক aনাtা বেলিছেল, aবst বেলিছেল। িবচার করবার সময় শাঁসেকi সার, েখালা আর িবিচেক aসার বেল 
েবাধ হয়। িবচার হেয় েগেল, সমs জিড়েয় eক বেল েবাধ হয়। আর েবাধ হয়, েয সttােত শাঁস েসi সttা িদেয়i 
েবেলর েখালা আর িবিচ হেয়েছ। েবল বুঝেত েগেল সব বুিঝেয় যােব। 
 
        “aনুেলাম িবেলাম। েঘােলরi মাখন, মাখেনরi েঘাল। যিদ েঘাল হেয় থােক েতা মাখনo হেয়েছ। যিদ 
মাখন হেয় থােক, তাহেল েঘালo হেয়েছ। আtা যিদ থােকন, েতা aনাtাo আেছ। 
 
        “যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা (Phenomenal world) । যাঁরi লীলা তাঁরi িনতয্ (Absolute) । িযিন ঈ র 
বেল েগাচর হন, িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। েয েজেনেছ েস েদেখ েয িতিনi সব হেয়েছন -- বাপ, মা, েছেল 
pিতেবশী, জীবজnt, ভাল-মn, িচ, a িচ সমs।” 
 

[পাপেবাধ -- Sense of Sin and Responsibility] 
 
        pিতেবশী -- তেব পাপ পূণয্ নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- আেছ, আবার নাi। িতিন যিদ aহংতtt, (Ego) েরেখ েদন, তাহেল েভদবুিdo েরেখ েদন। 
িতিন d-eকজেনেত aহংকার eেকবাের পঁুেছ েফেলন -- তারা পাপ-পুণয্ ভাল-মেnর পার হেয় যায়। ঈ রদশর্ন 
যতkণ না হয় ততkণ েভদবুিd ভাল-মn jান থাকেবi থাকেব। তুিম মূেখ বলেত পার, আমার পাপ-পুণয্ সমান 
হেয় েগেছ; িতিন েযমন করােcন, েতমিন করিছ। িকnt anের জান েয, o-সব কথা মাt; মn কাজিট করেলi 
মন ধুকধুক করেব। ঈ রদশর্েনর পরo তাঁর যিদ icা হয়, িতিন “দাস আিম” েরেখ েদন। েস aবsায় ভk বেল -
- আিম দাস, তুিম pভু। েস ভেkর ঈ রীয় কথা, ঈ রীয় কাজ ভাল লােগ; ঈ রিবমুখ েলাকেক ভাল লােগ না; 
i র ছাড়া কাজ ভাল লােগ না। তেবi হল, erপ ভেkেতo িতিন েভদবুিd রােখন। 
 
        pিতেবশী -- মহাশয় বলেছন, ঈ রেক েজেন সংসার কর। তাঁেক িক জানা যায়? 
 

[The "Unknown and Unknowable"] 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক iিndয় dারা বা e-মেনর dারা জানা যায় না। েয-মেন িবষয়বাসনা নাi েসi dমেনর 
dারা তাঁেক জানা যায়। 
 
        pিতেবশী -- ঈ রেক েক জানেত পাের? 
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        ীরামকৃ  -- িঠক েক জানেব? আমােদর যতটুকু দরকার, ততটুকু হেলi হল। আমার eক পাতকুয়া জেলর 
িক দরকার? eকঘিট হেলi খুব হল। িচিনর পাহােরর কােছ eকটা িপঁপেড় িগছল। তার সব পাহাড়টার িক দরকার? 
eকটা-dেটা দানা হেলi েহu-েঢu হয়। 
 
        pিতেবশী -- আমােদর েয িবকার, eকঘিট জেল হয় িক? icা কের ঈ েক সব বুেঝ েফিল! 
 

[সংসার -- িবকারেযাগ o ঔষধ -- “মােমকং শরণং bজ” ] 
 
        ীরামকৃ  -- তা বেট। িকnt িবকােরর ঔষধo আেছ। 
 
        pিতেবশী -- মহাশয়, িক ঔষধ? 
 
        ীরামকৃ  -- সাধুস , তাঁর নামgণগান, তাঁেক সবর্দা pাথর্না। আিম বেলিছলাম, মা, আিম jান চাi না; 
ei নাo েতামার jান, ei নাo েতামার ajান, -- মা আমায় েতামার পাদপেd েকবল dাভিk দাo। আর 
আিম িকছুi চাi নাi। 
 
        “েযমন েরাগ, তার েতমিন ঔষধ। গীতায় িতিন বেলেছন, ‘েহ aজুর্ন, তুিম আমার শরণ লo, েতামােক 
সবরকম পাপ েথেক আিম মুk করব।’ তাঁর শরণাগত হo, িতিন সdুিd েদেবন। িতিন সব ভার লেবন। তখন 
সবরকম িবকার দূের যােব। e-বুিd িদেয় িক তাঁেক বুঝা যায়? eকেসর ঘিটেত িক চারেসর দূধ ধের? আর িতিন 
না বুঝােল িক বুঝা যায়? তাi বলিছ -- তাঁর শরণাগত হo -- তাঁর যা icা িতিন কrন। িতিন icাময়। মানুেষর 
িক শিk আেছ?” 
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দিkেণ ের ীরামকৃ  ভkসে  eবং ঠনঠেন িসেd রী-মিnের গমন 
 

pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-কালীমিnের ভkসে  
 
        রিববার, 9i িডেসmর, 1883 ী াb; (24েশ) agহায়ণ, kা দশমী িতিথ, েবলা pায় eকটা-diটা 
হiেব। ঠাকুর ীরামকৃ  িনেজর ঘের েসi েছাট খাটিটেত বিসয়া ভkেদর সে  হিরকথা কিহেতেছন। aধর, 
মেনােমাহন, ঠনঠেনর িশবচnd, রাখাল, মাsার, হিরশ iতয্ািদ aেনেক বিসয়া আেছন, হাজরাo তখন oiখােন 
থােকন। ঠাকুর মহাpভুর aবsা বণর্না কিরেতেছন। 
 

[ভিkেযাগ -- সমািধতtt o মহাpভুর aবsা -- হঠেযাগ o রাজেযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ৈচতনয্েদেবর িতনিট aবsা হত -- 
 
 1. বাহয্দশা -- তখন sূল আর সূ−k তাঁর মন থাকত। 
 2. aধর্বাহয্দশা -- তখন কারণ শরীের, কারণানেn মন িগেয়েছ। 
 3. anদর্শা -- তখন মহাকারেণ মন লয় হত। 
 
        “েবদােnর প েকােষর সে , eর েবশ িমল আেছ। sূলশরীর, aথর্াৎ anময় o pাণময় েকাষ। সূkশরীর, 
aথর্াৎ মেনাময় o িবjানময় েকাষ। কারণ শরীর, aথর্াৎ আনnময় েকাষ। মহাকারেণ যখন মন লীন হত তখন 
সমািধs। -- eরi নাম িনিবর্কl বা জড়সমািধ। 
 
        “ৈচতনয্েদেবর যখন বাহয্দশা হত তখন নামসংকীতর্ন করেতন। aধর্-বাহয্দশায় ভkসে  নৃতয্ করেতন। 
anর্দশায় সমািধs হেতন।” 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর িক িনেজর সমs aবsা eirেপ iি ত করেছন? ৈচতনয্েদেবরo eirপ হত! 
 
        ীরামকৃ  -- ৈচতনয্ ভিkর aবতার, জীবেক ভিk িশখােত eেসিছেলন। তাঁর uপর ভিk হল েতা সবi 
হল। হঠেযােগর িকছু দরকার নাi। 
 
        eকজন ভk -- আjা, হঠেযাগ িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- হঠেযােগ শরীেরর uপর েবিশ মেনােযাগ িদেত হয়। িভতর pkালন করেব বেল বাঁেশর নেল 
gহয্দার রkা কের। িল  িদেয় dধ িঘ টােন। িজhািসিd aভয্াস কের। আসন কের শূেনয্ কখন কখন uেঠ! o-সব 
বায়ুর কাযর্। eকজন বািজ েদখােত েদখােত তালুর িভতর িজhা pেবশ কের িদেয়িছল। aমিন তার শরীর িsর হেয় 
েগল। েলােক মেন করেল, মের েগেছ। aেনক বৎসর েস েগার েদoয়া রিহল। বhকােলর পের েসi েগার েকান 
সূেt েভেঙ িগেয়িছল! েসi েলাকটার তখন হঠাৎ ৈচতনয্ হল। ৈচতনয্ হবার পরi, েস েচঁচােত লাগল, লাg  
েভলিক, লাg  েভলিক! (সকেলর হাসয্) e-সব বায়ুর কাযর্। 
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        “হঠেযাগ েবদাnবাদীরা মােন না। 
 
        “হঠেযাগ আর রাজেযাগ। রাজেযােগ মেনর dারা েযাগ হয় -- ভিkর dারা িবচােরর dারা েযাগ হয়। oi 
েযাগi ভাল। হঠেযাগ ভাল নয়, কিলেত anগত pাণ!” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুেরর তপসয্া -- ঠাকুেরর আিtয়গণ o ভিবষয্ৎ মহাতীথর্ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  নহবেতর পাে র্ রাsায় দাঁড়াiয়া আেছন। েদিখেতেছন নহবেতর বারাnার eকপাে র্ 
বিসয়া, েবড়ার আড়ােল মিণ গভীর িচnামg। িতিন িক ঈ রিচnা কিরেতেছন? ঠাকুর ঝাuতলায় িগয়ািছেলন, মুখ 
ধুiয়া oiখােন আিসয়া দাঁড়াiেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- িকেগা, eiখােন বেস! েতামার শী  হেব। eকটু করেলi েকu বলেব, ei ei! 
 
        চিকত হiয়া িতিন ঠাকুেরর িদেক তাকাiয়া আেছন। eখনo আসন তয্াগ কেরন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার সময় হেয়েছ। পািখ িডম ফুেটাবার সময় না হেল িডম ফুেটায় না। েয ঘর বেলিছ, 
েতামার েসi ঘরi বেট। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর মিণর ‘ঘর’ আবার বিলয়া িদেলন। 
 
        “সকেলরi েয েবিশ তপসয্া করেত হয়, তা নয়। আমার িকnt বড় ক  করেত হেয়িছল। মািটর িঢিপ মাথায় 
িদেয় পেড় থাকতাম। েকাথা িদেয় িদন চেল েযত। েকবল মা মা বেল ডাকতাম, কাঁদতাম।  
 
        মিণ ঠাকুেরর কােছ pায় di বৎসার আিসেতেছন। িতিন iংেরজী পেড়েছন। ঠাকুর তাঁহােক কখন কখন 
iংিলশময্ান বলেতন। কেলেজ পড়া না কেরেছন। িববাহ কেরেছন। 
 
        িতিন েকশব o aনয্ানয্ পি তেদর েলকচার িনেত, iংেরজী দশর্ন o িবjান পিড়েত ভালবােসন। িকnt  
ঠাকুেরর কােছ আসা aবিধ, ioেরাপীয় পি তেদর gn o iংেরজী বা aনয্ ভাষার েলকচার তাঁহার আলুনী েবাধ 
হiয়ােছ। eখন েকবল ঠাকুরেক রাতিদন েদিখেত o তাঁহার ীমুেখর কথা িনেত ভালবােসন। 
 
        আজকাল িতিন ঠাকুেরর eকিট কথা সবর্দা ভােবন। ঠাকুর বেলেছন, “সাধন করেলi ঈ রেক েদখা যায়,” 
আরo বেলেছন, “ঈ রদশর্নi মানুষ জীবেনর uেdশয্।” 
 
        ীরামকৃ  -- eকটু কেli েকu বলেব, ei ei। তুিম eকাদশী কেরা। েতামরা আপনার েলাক, আtীয়। 
তা না হেল eত আসেব েকন? কীতর্ন নেত নেত রাখালেক েদেখিছলাম bজম েলর িভতর রেয়েছ। নেরেndর 
খুব uচুঁঘর। আর হীরানn। তার েকমন বালেকর ভাব। তার ভাবিট েকমন মধুর। তােকo েদখবার icা কের। 
 

[পূবর্কথা -- েগৗরাে র সাে াপা  -- তুলসী কানন -- েসেজাবাবুর েসবা ] 
 
        “েগৗরাে র সাে াপা  েদেখিছলাম। ভােব নয়, ei েচােখ! আেগ eমন aবsা িছল েয, সাদােচােখ সব 
দশর্ন হত! eখন েতা ভােব হয়। 
 



1883, 9i িডেসmর 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        “সাদােচােখ েগৗরাে র সাে াপা  সব েদেখিছলাম। তারমেধয্ েতামায়o েযন েদেখিছলাম। বলরামেকo 
েযন েদেখিছলাম। 
 
        “কাrেক েদখেল তড়াক কের uেঠ দাঁড়াi েকন জান; আtীয়েদর aেনক কাল পের েদখেল oirপ হয়। 
 
        “মােক েকঁেদ েকঁেদ বলতাম, মা! ভkেদর জেনয্ আমার pাণ যায়, তােদর শী  আমায় eেন েদ। যা যা 
মেন করতাম, তাi হত। 
 
        প বটীেত তুলসী কানন কেরিছলাম, জপ-ধয্ান করব বেল। বয্াঁকািরর েবড়া েদবার জনয্ বড় icা হল। 
তারপেরi েদিখ েজায়াের কতকgিল বয্াঁকািরর আঁিট, খািনকটা দিড়, িঠক প বটীর সামেন eেস পেড়েছ! 
ঠাকুরবািড়র eকজন ভারী িছল, েস নাচেত নাচেত eেস খবর িদেল। 
 
        “যখন ei aবsা হল, পূজা আর করেত পারলাম না। বললাম, মা, আমায় েক েদখেব? মা! আমার eমন 
শিk নাi েয, িনেজর ভার িনেজ লi। আর েতামার কথা নেত icা কের; ভkেদর খাoয়ােত icা কের; 
কাrেক সামেন পড়েল িকছু িদেত icা কের। e-সব মা, েকমন কের হয়। মা, তুিম eকজন বড়মানুষ েপছেন 
দাo! তাiেতা েসেজাবাবু eত েসবা করেল। 
 
        “আবার বেলিছলাম, মা! আমার েতা আর সnান হেব না, িকnt icা কের, eকিট d-ভk েছেল, আমার 
সে  সবর্দা থােক। েসirপ eকিট েছেল আমায় দাo। তাi েতা রাখাল হল। যারা যারা আtীয়, তারা েকu aংশ, 
েকu কলা।” 
 
        ঠাকুর আবার প বটীর িদেক যাiেতেছন। মাsার সে  আেছন, আর েকহ নাi। ঠাকুর সহােসয্ তাঁহার সিহত 
নানা কথা কিহেতেছন। 
 

[পূবর্কথা -- adুত মূিতর্ দশর্ন -- বটগােছর ডাল ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েদখ, eকিদন েদিখ -- কালীঘর েথেক প বটী পযর্n eক adুত মূিতর্। e 
েতামার িব াস হয়? 
 
        মাsার aবাk  হiয়া রিহেলন। 
 
        িতিন প বটীর শাখা হiেত 2/1িট পাতা পেকেট রািখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ei ডাল পেড় েগেছ, েদেখছ; eর িনেচ বসতাম। 
 
        মাsার -- আিম eর eকিট কিচ ডাল েভেঙ িনেয় েগিছ -- বািড়েত েরেখ িদেয়িছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকন? 
 
        মাsার -- েদখেল আhাদ হয়। সব চুেক েগেল ei sান মহাতীথর্ হেব। 
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        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িকরকম তীথর্? িক, েপেনটীর মেতা? 
 
        েপেনটীেত মহাসমােরাহ কিরয়া রাঘব পি েতর মেহাৎসব হয়। ঠাকুর ীরামকৃ  pায় pিত বৎসর ei 
মেহাৎসব েদিখেত িগয়া থােকন o সংকীতর্ন মেধয্ েpমানেn নৃতয্ কেরন, েযন ীেগৗরা  ভেkর কােছ ডাক 

িনয়া িsর থািকেত না পািরয়া, িনেজ আিসয়া সংকীতর্ন মেধয্ েpমমূিতর্ েদখাiেতেছন। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

হিরকথাpসে  
 
        সnয্া হiল। ঠাকুর ীরামকৃ  ঘেরর েছাট খাটিটেত বিসয়া মার িচnা কিরেতেছন। kেম ঠাকুরবািড়েত 
ঠাকুরেদর আরিত আরm হiল। শাঁকঘnা বািজেত লািগল। মাsার আজ রােt থািকেবন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর মাsারেক “ভkমাল” পাঠ কিরয়া নাiেত বিলেলন। মাsার পিড়েতেছন -- 
 
  চিরt ীমহারাজ ীজয়মল 
 
 জয়মল নােম eক রাজা dমিত। aিনবর্চনীয় তাঁর ীকৃ  িপরীত ৷৷ 
 ভিk-a -যাজেন েয সুদৃঢ় িনয়ম। পাসােণর েরখা েযন নািহ েবিশ কম ৷৷ 
 শয্ামল সুnর নাম ীিবgহেসবা। তাহােত pপn, নািহ জােন েদবী েদবা ৷৷ 
 দশদ -েবলা-বিধ তাঁহার েসবায়। িনযুk থাকেয় সদা দৃঢ় িনয়ম হয় ৷৷ 
 রাজয্ধন যায় িকবা বjাঘাত হয়। তথািপহ েসবা সেম িফির না তাকায় ৷৷ 
 pিতেযাগী রাজা iহা সnান জািনয়া। েসi aবকাশকােল আiল হানা িদয়া ৷৷ 
 রাজার hকুম িবেন ৈসনয্-আিদ-গণ। যুd না কিরেত পাের কের িনরীkণ ৷৷ 
 kেম kেম আিস গড় েঘের িরপুগণ। তথািপহ তাহােত িকি ৎ নািহ মন ৷৷ 
 মাতা তাঁর আিস কের কত uc িন। uিdg হiয়া েয মাথায় কর হািন ৷৷ 
 সবর্s লiল আর সবর্নাশ ৈহল। তথািপ েতামার িকছু ভুrেkপ ৈনল ৷৷ 
 জয়মল কেহ মাতা েকন dঃখভাব। েযi িদল েসi লেব তােহ িক কিরব ৷৷ 
 েসi যিদ রােখ তেব েক লiেত পাের। aতeব আমা সবার uদয্েম িক কের ৷৷ 
 শয্ামলসুnর েহথা েঘাড়ায় চিড়য়া। যুd কিরবাের েগলা asর ধিরয়া ৷৷ 
 eকাi ভেkর িরপু ৈসনয্গণ মাির। আিসয়া বািnল েঘাড়া আপন েতoয়াির ৷৷ 
 েসবা সমাপেন রাজা িনকিশয়া েদেখ। েঘারার সবর্াে  ঘমর্ াস বেহ নােক ৷৷ 
 িজjাসেয় েমার aে  সoয়ার েক ৈহল। ঠাকুর মিnের বা েক আিন বািnল ৷৷ 
 সেব কেহ েক চিড়ল েক আিন বািnল। আমরা েয নািহ জািন কখন আিনল ৷৷ 
 সংশয় হiয়া রাজা ভািবেত ভািবেত। ৈসনয্সামn সহ চিলল যুেdেত ৷৷ 
 যুdsােন িগয়া েদেখ শt ুের ৈসনয্। রণশযয্ায় iয়ােছ মাt eক িভn ৷৷ 
 pধান েয রাজা eেব েসi মাt আেছ। িবsয় হiয়া িঞহ কারণ িক পুেছ ৷৷ 
 েহনকােল ai pিতেযাগী েয রাজা। গলবst হiয়া কিরল বh পূজা ৷৷ 
 আিসয়া জয়মল মহারাজার aেgেত। িনেবদন কের িকছু কির েজাড়হােত ৷৷ 
 িক কিরব যুd তব eক েয েসপাi। পরম আ যর্ েস ৈtেলাকয্-িবজয়ী ৷৷ 
 aথর্ নািহ মােগাঁ মুিঞ রাজয্ নািহ চােহাঁ। বর  আমার রাজয্ চল িদব লেহা ৷৷ 
 শয্ামল েসপাi েসi লিড়েত আiল। েতামাসেন pীিত িক তার িববিরয়া বল ৷৷ 
 ৈসনয্ েয মািরল েমার তাের মুi পাির। দরশনমােt েমার িচt িনল হির ৷৷ 
 জয়মল বুিঝল ei শয্ামলজীর কমর্। pিতেযাগী রাজা েয বুিঝল iহা মমর্ ৷৷ 
 জয়মেলর চরণ ধিরয়া sব কের। যাহার pসােদ কৃ কৃপা ৈহল তাের ৷৷ 
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 তাঁহা-সবার ীচরেণ শরণ আমার। শয্ামল েসপাi েযন কের a ীকার ৷৷ 
 
        পাঠােn ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 

[ভkমাল eকেঘেয় -- anর  েক? জনক o কেদব ] 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার e-সব িব াস হয়? িতিন সoয়ার হেয় েসনা িবনাশ কেরিছেলন -- e-সব িব াস 
হয়? 
 
        মাsার -- ভk, বয্াকুল হেয় েডেকিছল -- e-aবsা িব াস হয়। ঠাকুরেক সoয়ার িঠক েদেখিছল িকনা -- 
e-সব বুঝেত পাির না। িতিন সoয়ার হেয় আসেত পােরন, তেব oরা তাঁেক িঠক েদেখিছল িকনা। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- বiখািনেত েবশ ভkেদর কথা আেছ। তেব eকেঘেয়। যােদর aনয্ মত, তােদর 
িনnা আেছ। 
 
        পরিদন সকােল uদয্ানপেথ দাঁড়াiয়া ঠাকুর কথা কিহেতেছন। মিণ বিলেতেছন, আিম তাহেল eখােন eেস 
থাকব। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, eত েয েতামরা আস, eর মােন িক! সাধুেক েলােক eকবার হd েদেখ যায়। eত 
আস -- eর মােন িক? 
 
        মিণ aবাk । ঠাকুর িনেজi pে র utর িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- anর  না হেল িক আস। anর  মােন আtীয়, আপনার েলাক -- েযমন, 
বাপ, েছেল, ভাi, ভgী। 
 
        “সব কথা বিল না। তাহেল আর আসেব েকন? 
 
        “ কেদব bhjােনর জনয্ জনেকর কােছ িগেয়িছল। জনক বলেল, আেগ দিkণা দাo। কেদব বলেল, 
আেগ uপেদশ না েপেল েকমন কের দিkণা হয়! জনক হাসেত হাসেত বলেল, েতামার bhjান হেল আর িক 
gr-িশষয্ েবাধ থাকেব? তাi আেগ দিkণার কথা বললাম।” 
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েসবক hদেয় 
 
        kপk। চাঁদ uিঠয়ােছ। মিণ কালীবািড়র uদয্ানপেথ পাদচারণ কিরেতেছন। পেথর eকধাের ঠাকুর 

ীরামকৃে র ঘর, নহবতখানা, বকুলতলা o প বটী; aপরধাের ভাগীরথী েজয্াৎsাময়ী। 
 
        আপনা-আপিন িক বিলেতেছন। -- “সতয্ সতয্i িক ঈ রদশর্ন করা যায়? ঠাকুর ীরামকৃ  েতা 
বিলেতেছন। বলেলন, eকটু িকছু করেল েকu eেস বেল েদেব, ‘ei ei’। aথর্াৎ eকটু সাধেনর কথা বলেলন। 
আcা; িববাহ, েছেলপুেল হেয়েছ, eেতo িক তাঁেত লাভ করা যায়? (eকটু িচnার পর) aবশয্ করা যায়, তা 
নাহেল ঠাকুর বলেছন েকন? তাঁর কৃপা হেল েকন না হেব? 
 
        “ei জগৎ সামেন -- সূযর্, চnd, নkt, জীব, চতুিবর্ংশিত তtt। e-সব িকrেপ হল, eর কতর্াi বা েক, আর 
আিমi বা তাঁর েক -- e না জানেল বৃথাi জীবন! 
 
        “ঠাকুর ীরামকৃ  পুrেষর ে । erপ মহাপুrষ e-পযর্n e-জীবেন েদিখ নাi। iিন aবশয্i েসi 
ঈ রেক েদেখেছন। তা না হেল, মা মা কের কার সে  রাতিদন কথা কন! আর তা না হেল, ঈ েরর oপর oরঁ 
eত ভালবাসা েকমন কের হল। eত ভালবাসা েয ভাবশূনয্ হেয় যান! সমািধs, জেড়র নয্ায় হেয় যান। আবার 
কখন বা েpেম unt হেয় হােসন, কাঁেদন, নােচন, গান!”    
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মিণ, রামলাল, শয্াম ডাkার, কাঁসািরপাড়ার ভেkরা 
  
        agহায়ণ পূিণর্মা o সংkািn -- kবার 14i িডেসmর, 1883 ী াb। েবলা pায় নয়টা হiেব। ঠাকুর 

ীরামকৃ  তাঁহার ঘেরর dােরর কােছ দিkণ-পূবর্ বারাnায় দাঁড়াiয়া আেছন। রামলাল কােছ দাঁড়াiয়া আেছন। 
রাখাল, লাটু িনকেট eিদক-oিদেক িছেলন। মিণ আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “eেসেছা? তা আজ েবশ িদন।” িতিন ঠাকুেরর কােছ িকছুিদন থািকেবন, ‘সাধন’ কিরেবন। 
ঠাকুর বিলয়ােছন, িকছু কিরেলi েকu বেল েদেব, “ei ei”। 
 
        ঠাকুর বিলয়া িদয়ােছন, eখােন aিতিথশালার an েতামার েরাজ খাoয়া uিচত নয়। সাধু কাঙােলর জনয্ o 
হেয়েছ। তুিম েতামার রাঁধবার জনয্ eকিট েলাক আনেব। তাi সে  eকিট েলাক eেসেছ। 
 
        তাঁহার েকাথায় রাnা হiেব? িতিন dধ খাiেবন, ঠাকুর রামলালেক েগায়ালার কােছ বেnাবs কিরয়া িদেত 
বিলেলন। 
 
        ীযুk রামলাল aধয্াt রামায়ণ পিড়েতেছন o ঠাকুর িনেতেছন। মিণo বিসয়া িনেতেছন। রামচnd 
সীতােক িববাহ কিরয়া aেযাধয্ায় আিসেতেছন। পেথ পর রােমর সিহত েদখা হiল। রাম হরধনু ভ  কিরয়ােছন 

িনয়া পর রাম রাsায় বড় েগালমাল  কিরেত লািগেলন। দশরথ ভেয় আকুল। পর রাম আর eকটা ধনু রামেক 
ছঁুিড়য়া মািরেলন। আর oi ধনুেত জয্া েরাপণ কিরেত বিললান। রাম ঈষৎ হাসয্ কিরয়া বামহেs ধনু gহণ কিরেলন 
o জয্া েরাপন কিরয়া ট ার কিরেলন! ধনুেক বাণ েযাজনা কিরয়া পর রামেক বিলেলন, eখন e-বাণ েকাথায় 
তয্াগ করব বল। পর রােমর দপর্ চূণর্ হiল। িতিন ীরামেক পরমbh বেল sব কিরেত লািগেলন। 
   
        পর রােমর sব িনেত িনেত ঠাকুর ভাবািব ! মােঝ মােঝ “রাম রাম” ei নাম মধুরকে  ucারণ 
কিরেতেছন। 
 

*  *  * 
 
        ীরামকৃ  (রামলালেক) -- eকটু gহক চ ােলর কথা বল েদিখ! 
 
        রামচnd যখন “িপতৃসেতয্র কারণ” বেন িগয়ািছেলন, gহকরাজ চমিকত হiয়ািছেলন। রামলাল ভkমাল 
পিড়েতেছন -- 
 
  নয়েন গলেয় ধারা মেন uতেরাল। চমিক চািহয়া রেহ নািহ আiেস েবাল ৷৷ 
 িনিমখ নািহক পেড় চািহয়া রিহল।কাে র পুতুিল pায় asn হiল ৷৷ 
 
        তারপর ধীের ধীের রােমর কােছ িগয়া বিলেলন, আমার ঘের eস। রামচnd তাঁেক িমতা বেল আিল ন 
কিরেলন। gহ তখন তাঁহােক আtসমপর্ণ কিরেতেছন -- 
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 gহ বেল ভাল ভাল তুিম েমার িমেত। েতামােত সঁিপনু েদহ পরাণ সিহেত ৷৷ 
 তুিম েমার সরবস pাণ ধন রাজয্। তুিম েমার ভিk, মুিk, তুিম ভকাযর্ ৷৷ 
 আিম মর য্া যাi তব বালােয়র সেন। েদহ সমিপর্ণু িমতা েতামার চরেণ ৷৷ 
 
        রামচnd েচৗdবৎসর বেন থািকেবন o জটাবlল ধারণ কিরেবন িনয়া gহo জটা বlল ধারণ কিরয়া 
রিহেলন o ফলমূল ছাড়া aনয্ িকছু আহার কিরেলন না। েচৗdবৎসরােn রাম আিসেতেছন না েদিখয়া, gহ aিg 
pেবশ কিরেত যাiেতেছন, eমন সময় হনুমান আিসয়া সংবাদ িদেলন। সংবাদ পাiয়া gহ মহানেn ভািসেতেছন। 
রামচনd o সীতা পু ক রেথ কিরয়া আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
   দয়াল পরমানn, েpমাধীন রামচnd, ভkবৎসল gণধাম। 
 িpয় ভkরাজ gহ, েহিরয়া পুলক েদহ, hদেয় লiয়া িpয়তম ৷৷ 
 গাঢ় আিল ন েদাঁেহ, pভু ভৃেতয্ লািগ রেহ, 
   arজেল েদাঁহা a  িভেজ ৷৷ 
 ধনয্ gহ মহাশয়, চািরিদেক জয় জয়, 
   েকালাহল হল িkিত মােঝ ৷৷ 
 

[েকশব েসেনর যদৃcালাভ -- uপায় -- তীb ৈবরাগয্ o সংসারতয্াগ ] 
 
        আহারােn ঠাকুর ীরামকৃ  eকটু িব াম কিরেতেছন। মাsার কােছ বিসয়া আেছন। eমন সময় শয্াম 
ডাkার o আরo কেয়কিট েলাক আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  uিঠয়া বিসেলন o কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ েয বরাবরi করেত হয়, তা নয়। ঈ রলাভ হেল আর কমর্ থােক না। ফল হেল ফলু 
আপিনi ঝের যায়। 
 
        “যার লাভ হয়, তার সnয্ািদ কমর্ থােক না। সnয্া গায়tীেত লীন হয়। তখন গায়tী জপেলi হয়। আর 
গায়tী oকঁাের লয় হয়। তখন গায়tীo বলেত হয় না। তখন ধু ‘o ঁ’ বলেলi হয়। সnয্ািদ কমর্ কতিদন? যতিদন 
হিরনােম িক রামনােম পুলক না হয়, আর ধারা না পেড়। টাকা-কিড়র জনয্, িক েমাকdমা িজত হেব  বেল, পূজািদ 
কমর্ -- o-সব ভাল না।” 
 
        eকজন ভk -- টাকা-কিড়র েচ া েতা সকেলi করেছ েদখিছ। েকশব েসন েকমন রাজার সে  েমেয়র 
িবেয় িদেল। 
 
        ীরামকৃ  -- েকশেবর আলাদা কথা। েয িঠক ভk েস েচ া না করেলo ঈ র তার সব জুিটেয় েদন। েয 
িঠক রাজার েবটা, েস মুেসাহারা পায়। uিকল-ফুিকেলর কথা বলিছ না, -- যারা ক  কের, েলােকর দাসt কের 
টাকা আেন। আিম বলিছ, িঠক রাজার েবটা। যার েকান কামনা নাi েস টাকা-কিড় চায় না, টাকা আপিন আেস। 
গীতায় আেছ -- যদৃcালাভ। 
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        “সd bাhণ, যার েকান কামনা নাi, েস হািড়র বািড়র িসেধ িনেত পাের। ‘যদৃcালাভ’। েস চায় না, িকnt 
আপিন আেস।” 
 
        eকজন ভk -- আjা, সংসাের িকরকম কের থাকেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- পাঁকাল মােছর মেতা থাকেব। সংসার েথেক তফােত িগেয়, িনজর্েন ঈ রিচnা মােঝ মােঝ 
করেল, তাঁেত ভিk জেn। তখন িনিলর্p হেয় থাকেত পারেব। পাঁক আেছ, পাঁেকর িভতর থাকেত হয়, তবু গােয় 
পাঁক লােগ না। েস েলাক aনাসk হেয় সংসাের থােক। 
 
        ঠাকুর েদিখেতেছন, মিণ বিসয়া eকমেন সমs িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণদৃে ) -- তীb ৈবরাগয্ হেল তেব ঈ রেক পাoয়া যায়। যার তীb ৈবরাগয্ হয়, তার েবাধ 
হয়, সংসার দাবানল! jলেছ! মাগেছেলেক েদেখ েযন পাতকুয়া! েসরকম ৈবরাগয্ যিদ িঠক িঠক হয়, তাহেল বািড় 
তয্াগ হেয় পেড়। ধু aনাসk হেয় থাকা নয়। কািমনী-কা নi মায়া। মায়ােক যিদ িচনেত পার, আপিন লjায় 
পালােব। eকজন বােঘর ছাল পের ভয় েদখােc। যােক ভয় েদখােc েস বলেল, আিম েতােক িচেনিছ -- তুi 
আমােদর ‘হের’। তখন েস েহেস চেল েগল -- আর-eকজনেক ভয় েদখােত েগল। 
 
        “যত stীেলাক, সকেল শিkrপা। েসi আদয্াশিki stী হেয়, stীrপ ধের রেয়েছন। aধয্ােt আেছ রামেক 
নারদািদ sব করেছন, েহ রাম, যত পুrষ সব তুিম; আর pকৃিতর যত rপ সীতা ধারণ কেরেছন। তুিম ind, সীতা 
ঈndাণী; তুিম িশব, সীতা িশবানী; তুিম নর, সীতা নারী! েবশ আর িক বলব -- েযখােন পুrষ, েসখােন তুিম; 
েযখােন stী, েসখােন সীতা।” 
 

[তয্াগ o pারb -- বামাচার সাধন ঠাকুেরর িনেষধ ] 
 
        (ভkেদর pিত) -- “মেন করেলi তয্াগ করা যায় না। pারb, সংsার -- e-সব আবার আেছ। eকজন 
রাজােক eকজন েযাগী বলেল, তুিম আমার কােছ বেস েথেক ভগবােনর িচnা কর। রাজা বলেল, েস বড় হেব না; 
আিম থাকেত পাির; িকnt আমার eখনo েভাগ আেছ। 
 
        “নটবর পাঁজা যখন েছেলমানুষ, ei বাগােন গr চরাত। তার িকnt aেনক েভাগ িছল। তাi eখন েরিড়র 
কল কের aেনক টাকা কেরেছ। আলমবাজাের েরিড়র কেলর বয্াবসা খুব েফঁেদেছ। 
 
        “eক মেত আেছ, েমেয়মানুষ িনেয় সাধন করা। কতর্াভজা মাগীেদর িভতর আমায় eকবার িনেয় িগিছল। 
সব আমার কােছ eেস বসল। আিম তােদর মা, মা বলােত পরsর বলাবিল করেত লাগল, iিন pবতর্ক, eখনo 
ঘাট িচেনন নাi! oেদর মেত কাঁচা aবsােক বেল pবতর্ক, তারপের সাধক, তারপর িসেdর িসd। 
 
        “eকজন েমেয় ৈব বচরেণর কােছ িগেয় বসেল। ৈব বচরণেক িজjাসা করােত বলেল, eর বািলকাভাব! 
 
        “stীভােব শী  পতন হয়। মাতৃভাব dভাব।” 
 
        “কাঁসািরপাড়ার ভেkরা গােtাtান কিরেলন; o বিলেলন, তেব আমরা আিস; মা-কালীেক, আর আর 
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ঠাকুরেক দশর্ন করব। 
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ষ  পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o pিতমাপূজা -- বয্াকুলতা o ঈ রলাভ 
 
        মিণ প বটী o কালীবািড়র aনয্ানয্ sােন eকাকী িবচরণ কিরেতেছন। ঠাকুর বিলয়ােছন, eকটু সাধন 
কিরেল ঈ রদশর্ন করা যায়। মিণ িক তাi ভািবেতেছন? 
 
        আর তীb ৈবরােগয্র কথা। আর “মায়ােক িচনেল আপিন পািলেয় যায়?” েবলা pায় সােড় িতনটা হiয়ােছ। 
ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের মিণ আবার বিসয়া আেছন। bাuটn  in িsিটuশন হiেত eকিট িশkক কেয়কিট ছাt 
লiয়া ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। ঠাকুর তাঁহােদর সে  কথা কিহেতেছন। িশkকিট মােঝ মােঝ eক-
eকিট p  কিরেতেছন। pিতমাপূজা সmেn কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (িশkেকর pিত) -- pিতমাপূজােত েদাষ িক? েবদােn বেল, েযখােন “aিs, ভািত আর িpয়”, 
েসiখােনi তাঁর pকাশ। তাi িতিন ছাড়া েকান িজিনসi নাi। 
 
        “আবার েদখ, েছাট েমেয়রা পুতুল েখলা কতিদন কের? যতিদন না িববাহ হয়, আর যতিদন না sামী 
সহবাস কের। িববাহ হেল পুতুলgিল েপটরায় তুেল েফেল। ঈ রলাভ হেল আর pিতমাপূজার িক দরকার?” 
 
        মিণর িদেক চািহয়া বিলেতেছন -- 
 
        “aনুরাগ হেল ঈ রলাভ হয়। খুব বয্াকুলতা চাi। খুব বয্াকুলতা হেল সমs মন তাঁেত গত হয়।” 
 

[বালেকর িব াস o ঈ রলাভ -- েগািবnsামী -- জিটলবালক ] 
 
        “eকজেনর eকিট েমেয় িছল। খুব alবয়েস েমেয়িট িবধবা হেয় িগিছল। sামীর মুখ কখনo েদেখ নাi। 
aনয্ েমেয়র sামী আেস েদেখ। েস eকিদন বলেল, বাবা, আমার sামী কi? তার বাবা বলেল, েগািবn েতামার 
sামী, তাঁেক ডাকেল িতিন েদখা েদন। েমেয়িট oi কথা েন ঘের dার িদেয় েগািবnেক ডােক আর কাঁেদ; -- 
বেল, েগািবn! তুিম eস, আমােক েদখা দাo, তুিম েকন আসেছা না। েছাট েমেয়িটর েসi কাnা েন ঠাকুর 
থাকেত পারেলন না, তােক েদখা িদেলন। 
 
        “বালেকর মেতা িব াস! বালক মােক েদখবার জনয্ েযমন বয্াকুল হয়, েসi বয্াকুলতা। ei বয্াকুলতা হল 
েতা arণ uদয় হল। তারপর সূযর্ uঠেবi। ei বয্াকুলতার পেরi ঈ রদশর্ন। 
 
        “জিটল বালেকর কথা আেছ। েস পাঠশােল েযত। eকটু বেনর পথ িদেয় পাঠশােল েযেত হত, তাi েস ভয় 
েপত। মােক বলােত মা বলেল, েতার ভয় িক? তুi মধুসূদনেক ডাকিব। েছেলিট িজjাসা করেল, মধুসূদন েক? মা 
বলেল, মধুসূদন েতার দাদা হয়। তখন eকলা েযেত েযেত যাi ভয় েপেয়েছ, aমিন েডেকেছ, ‘দাদা মধুসূদন’। 
েকu েকাথাo নাi। তখন uৈcঃsের কাঁদেত লাগল, ‘েকাথায় দাদা মধুসূদন, তুিম eেসা, আমার বড় ভয় 
েপেয়েছ।’ ঠাকুর তখন থাকেত পারেলন না। eেস বলেলন, ‘ei েয আিম, েতার ভয় িক?’ ei বেল সে  কের 
পাঠশালার রাsা পযর্n েপাঁিছয়া িদেলন, আর বলেলন, ‘তুi যখন ডাকিব, আিম আসব। ভয় িক?’ ei বালেকর 
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িব াস! ei বয্াকুলতা! 
 
        “eকিট bাhেণর বািড়েত ঠাকুেরর েসবা িছল। eকিদন েকান কাজ uপলেk তার aনয্sােন েযেত হেয়িছল। 
েছাট েছেলিটেক বেল েগল তুi আজ ঠাকুেরর েভাগ িদস, ঠাকুরেক খাoয়ািব। েছেলিট ঠাকুরেক েভাগ িদল। ঠাকুর 
িকnt চুপ কের বেস আেছন। কথাo কন না, খানo না। েছেলিট aেনকkণ বেস বেস েদখেল েয, ঠাকুর uেঠছন 
না! েস িঠক জােন েয, ঠাকুর eেস আসেন বেস খােবন। তখন েস বারবার বলেত লাগল, ঠাকুর, eেস খাo, 
aেনক েদির হল; আর আিম বসেত পাির না। ঠাকুর কথা কন না। েছেলিট কাnা আরm করেল। বলেত লাগল, 
ঠাকুর, বাবা েতামােক খাoয়ােত বেল েগেছন; তুিম েকন আসেব না, েকন আমার কােছ খােব না? বয্াকলু হেয় যাi 
খািনকkণ েকঁেদেছ, ঠাকুর হাসেত হাসেত eেস আসেন বেস েখেত লাগেলন! ঠাকুরেক খাiেয় যখন ঠাকুরঘর 
েথেক েস েগল, বািড়র েলােকরা বলেল, েভাগ হেয় েগেছ; েস-সব নািময়া আন। েছেলিট বলেল, হাঁ হেয় েগেছ; 
ঠাকুর সব েখেয় েগেছন। তারা বলেল, েস িক ের! েছেলিট সরল বুিdেত বলেল, েকন, ঠাকুর েতা েখেয় েগেছন। 
তখন ঠাকুরঘের িগেয় েদেখ সকেল aবাk !” 
 
        সnয্া হiেত েদরী আেছ। ঠাকুর ীরামকৃ  নহবতখানার দিkণ পাে র্ দাঁড়াiয়া মিণর সিহত কথা 
কিহেতেছন। সmুেখ গ া। শীতকাল, ঠাকুেরর গােয় গরম কাপড়। 
 
        ীরামকৃ  -- প বটীর ঘের েশােব? 
 
        মিণ -- নহবতখানার uপেরর ঘরিট িক েদেব না? 
 
        ঠাকুর খাজা ীেক মিণর কথা বিলেবন। থাকবার ঘর eকিট িনিদর্  কের িদেবন। তার নহবেতর uপেরর ঘর 
পছn হেয়েছ। িতিন কিবtিpয়। নহবত েথেক আকাশ, গ া, চাঁেদর আেলা, ফুলগাছ -- e-সব েদখা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- েদেব না েকন? তেব প বটীর ঘর বলিছ ei জনয্ oখােন aেনক হিরনাম, ঈ রিচnা 
হেয়েছ। 
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সpম পিরেcদ 
 

‘pেয়াজন’ (END OF LIFE) ঈ রেক ভালবাসা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের ধুন েদoয়া হiল। েছাট খাটিটেত বিসয়া ঠাকুর ঈ রিচnা কিরেতেছন। মিণ 
েমেঝেত বিসয়া আেছন। রাখাল, লাটু, রামলাল iঁহারাo ঘের আেছন। 
 
        ঠাকুর মিণেক বিলেতেছন, কথাটা ei -- তাঁেক ভিk করা, তাঁেক ভালবাসা। রামলালেক গাiেত বিলেলন। 
িতিন মধুর কে  গাiেতেছন। ঠাকুর eক-eকিট গান ধরাiয়া িদেতেছন। 
 
        ঠাকুর বলােত রামলাল pথেম ীেগৗরাে র সnয্াস গাiেতেছন: 
 
 িক েদিখলাম ের, েকশব ভারতীর কুিটের, 
 aপrপ েজয্ািতঃ, ীেগৗরা  মূরিত, dনয়েন েpম বেহ শতধাের। 
 েগৗর মtমাতে র pায়, েpমােবেশ নােচ গায়, 
 কভু ধরােত লুটায়, নয়নজেল ভােস ের, 
 কাঁেদ আর বেল হির, sগর্মতর্য্ েভদ কির, িসংহরেব ের, 
 আবার দেn তৃণ লেয় কৃতা িল হেয়, 
 দাসয্ মুিk যােচন বাের বাের ৷৷ 
 মুড়ােয় চাঁচর েকশ, ধেরেছন েযাগীর েবশ, 
 েদেখ ভিk েpমােবশ, pান েকেঁদ uেঠ ের। 
 জীেবর dঃেখ কাতর হেয়, 
  eেলন সবর্s তয্িজেয়, েpম িবলােত ের; 
  েpমদােসর বা া মেন, ীৈচতনয্চরেণ, 
  দাস হেয় েবড়াi dাের dাের ৷৷ 
 
        রামলাল পের গাiেলন, শচী েকঁেদ বলেছন, ‘িনমাi! েকমন কের েতােক েছেড় থাকব?’ ঠাকুর বিলেলন, 
েসi গানিট গা েতা। 
 
        (1) - আিম মুিk িদেত কাতর নi 
 
        (2) - রাধার েদখা িক পায় সকেল, 
 রাধার েpম িক পায় সকেল। 
 aিত সুdলর্ভ ধন, না করেল আরাধন, 
 সাধন িবেন েস-ধন, e-ধেন িক েমেল 
 তুলারািশমােস িতিথ aমাবসয্া, 
 sাতী নkেt েয বাির বিরেষ, 
 েস বাির িক বিরেষ বিরষার জেল। 
 যুবতী সকেল িশ  লেয় েকােল, 
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 আয় চাঁদ বেল ডােক বাh তুেল। 
 িশ  তােহ ভুেল, চnd িক তায় ভুেল, 
 গগন েছেড় চাঁদ িক uদয় হয় ভূতেল। 
 
        (3) - নবনীরদবরণ িকেস গনয্ শয্ামচাঁদ rপ েহের। 
 
        ঠাকুর রামলালেক আবার বিলেতেছন, েসi গানিট গা -- েগৗর িনতাi েতামরা dভাi। রামলােলর সে  
ঠাকুরo েযাগ িদেতেছন -- 
 
 েগৗর িনতাi েতামরা dভাi, পরম দয়াল েহ pভ ু
       (আিম তাi েন eেসিছ েহ নাথ) 
 
 আিম িগেয়িছলাম কাশীপুের, আমায় কেয় িদেলন কাশী িবে ের, 
 o েস পরbh শচীর ঘের, (aিম িচেনিছ েহ, পরbh)। 
 আিম িগেয়িছলাম aেনক ঠাঁi, িকnt eমন দয়াল েদেখ নাi। (েতামােদর মেতা)। 
 েতামরা bেজ িছেল কানাi, বলাi, eখন নেদ eেস হেল েগৗর িনতাi। (েসrপ লুকােয়) 
 bেজর েখলা িছল েদৗড়ােদৗিড়, eখন নেদর েখলা ধূলায় গড়াগিড়। 
    (হিরেবাল বেল েহ) (েpেম মt হেয়)। 
 িছল bেজর েখলা ucেরাল, আজ নেদর েখলা েকবল হিরেবাল 
                    (oেহ pাণ েগৗর)। 
 েতামার সকল a  েগেছ ঢাকা, েকবল আেছ dিট নয়ন বাঁকা। 
                                                                (oেহ দয়াল েগৗর)। 
 েতামার পিততপাবন নাম েন, বড় ভরসা েপেয়িছ মেন। 
     (oেহ পিততপাবন)। 
 বড় আশা কের eলাম েধেয়, আমায় রাখ চরণ ছায়া িদেয়। 
     (oেহ দয়াল েগৗর)। 
 জগাi মাধাi তের েগেছ, pভু েসi ভরসা আমার আেছ। 
                                                                 (oেহ aধমতারণ)। 
 েতামরা নািক আচ ােল দাo েকাল, েকাল িদেয় বল হিরেবাল! 
                                       (oেহ পরম কrণ) (o কাঙােলর ঠাকুর)। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র ভkেদর েগাপেন সাধন] 
 
        নহবতখানার uপেরর ঘের মিণ eকাকী বিসয়া আেছন। aেনক রািt হiয়ােছ। আজ agহায়ণ পূিণর্মা। 
আকাশ, গ া, কালীবািড়, মিnরশীষর্, uদয্ানপথ, প বটী চাঁেদর আেলােত ভািসয়ােছ! মিণ eকাকী ঠাকুর 

ীরামকৃ েক িচnা কিরেতেছন। 
 
        রাত pায় িতনটা হiল, িতিন uিঠেলন। utরাসয্ হiয়া প বটীর aিভমুেখ যাiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  
প বটীর কথা বিলয়ােছন। আর নহবতখানা ভাল লািগেতেছ না। িতিন প বটীর ঘের থািকেবন, িsর কিরেলন। 
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        চতুিদর্ক নীরব। রাত eগারটার সময় েজায়ার আিসয়ােছ। eক-eকবার জেলর শb না যাiেতেছ। িতিন 
প বটীর িদেক agসর হiেতেছন! -- দূর হiেত eকিট শb িনেত পাiেলন। েক েযন প বটীর বৃkম েপর 
িভতর হiেত আতর্নাদ কিরয়া ডািকেতেছন, েকাথায় দাদা মধুসূদন! 
 
        আজ পূিণর্মা। চতুিদর্েক বটবৃেkর শাখাpশাখার মধয্ িদয়া চাঁেদর আেলা পািটেয় পিড়েতেছ। 
 
        আরo agসর হiেলন। eকটু দূর হiেত েদিখেলন প বটীরমেধয্ ঠাকুেরর eকিট ভk বিসয়া আেছন! 
িতিনi িনজর্েন eকাকী ডািকেতেছন, েকাথায় দাদা মধুসূদন! মিণ িনঃশেb েদিখেতেছন। 
 



1883, 15i িডেসmর 

www.ramakrishnavivekananda.info 

a ম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের grrপী ীরামকৃ  anর সে  
 

[phাদচিরt বণ o ভাবােবশ -- েযািষৎস  িনnা] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের েসi পূবর্পিরিচত ঘের েমেঝেত বিসয়া phাদ চিরt িনেতেছন। েবলা 8 টা 
হiেব। ীযুk রামলাল ভkমাল gn হiেত phািদচিরt পিড়েতেছন। 
 
        আজ শিনবার, (1লা েপৗষ) agাহায়ণ কৃ া pিতপদ; 15i িডেসmর, 188ত ী াb। মিণ দিkেণ ের 
ঠাকুেরর সে  তাঁহার পদছায়ায় বাস কিরেতেছন; -- িতিন ঠাকুেরর কােছ বিসয়া phাদচিরt িনেতেছন। ঘের 

ীযুk রাখাল, লাটু, হিরশ; েকহ বিসয়া িনেতেছন, -- েকহ যাতায়াত কিরেতেছন। হাজরা বারাnায় আেছন। 
 
        ঠাকুর phাদচিরt কথা িনেত িনেত ভাবািব  হiেতেছন। যখন িহরণয্কিশপু বধ হiল, নৃিসংেহর 
rdমূিতর্ েদিখয়া o িসংহনাদ িনয়া bhািদ েদবতারা pলয়াশ ায় phাদেকi নৃিসংেহর কােছ পাঠাiয়া িদেলন। 
phাদ বালেকর নয্ায় sব কিরেতেছন। ভkবৎসল েsেহ phােদর গা চািটেতেছন। ঠাকুর ভাবািব  হiয়া 
বিলেতেছন, “আহা! আহা! ভেkর uপর িক ভালবাসা!” বিলেত বিলেত ঠাকুেরর ভাবসমািধ হiল! snহীন, -- 
চেkর েকােণ েpমাr! 
 
        ভাব uপশেমর পর ঠাকুর েছাট খাটখািনেত িগয়া বিসয়ােছন। মিণ েমেঝর uপর তাঁহার পাদমূেল বিসেলন। 
ঠাকুর তাঁহার সে  কথা কিহেতেছন। ঈ েরর পেথ থািকয়া যাহারা stীস  কের তাহােদর pিত ঠাকুর েkাধ o ঘৃণা 
pকাশ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- লjা হয় না। েছেল হেয় েগেছ আবার stীস ! ঘৃণা কের না! -- প েদর মেতা বয্বহার! নাল, 
রk, মল, মূt -- e-সব ঘৃণা কের না! েয ভগবােনর পাদপd িচnা কের, তার পরমাসুnরী রমিণ িচতার ভs 
বেল েবাধ হয়। েয শরীর থাকেব না -- যার িভতর কৃিম, েkদ, ে া, যতpকার aপিবt িজিনস -- েসi শরীর 
িনেয় আনn। লjা হয় না! 
 

[ঠাকুেরর েpমানn o মা-কালীর পূজা ] 
 
        মিণ চুপ কিরয়া েহঁটমুখ হiয়া আেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  আবার বিলেতেছন -- তাঁর েpেমর eকিবn ু যিদ 
েকu পায় কািমনী-কা ন aিত তুc বেল েবাধ হয়। িমছিরর পানা েপেল িচেটgেড়র পানা তুc হেয় যায়। তাঁেক 
বয্াকুল হেয় pাথর্না করেল, তাঁর নামgণ সবর্দা কীতর্ন করেল -- তাঁর uপর ভালবাসা kেম হয়। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর েpেমাnt হiয়া ঘেরর মেধয্ নািচয়া েবড়াiেত লািগেলন o গান গাiেত লািগেলন: 
 
             সুরধনীর তীের হির বেল েক, বুিঝ েpমদাতা িনতাi eেসেছ। 
                          (িনতাi নiেল pাণ জুড়ােব িকেস)। 
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        pায় 10টা বােজ। ীযুk রামলাল কালীঘের মা-কালীর িনতয্পূজা সা  কিরয়ােছন। ঠাকুর মােক দশর্ন 
কিরবার জনয্ কালীঘের যাiেতেছন। মিণ সে  আেছন। মিnের pিব  হiয়া ঠাকুর আসেন uপিব  হiেলন। di-
eকিট ফুল মার চরেণ িদেলন। িনেজর মাথায় ফুল িদয়া ধয্ান কিরেতেছন। eiবার গীতcেল মার sব 
কিরেতেছন: 
 
           ভবহারা ভয়হারা নাম েনিছ েতামার। 
           তাiেত eবার িদেয়িছ ভার, তােরা তােরা না তােরা মা। 
 
        ঠাকুর কালীঘর হiেত িফিরয়া আিসয়া তাঁর ঘেরর দিkণ-পূবর্ বারাnায় বিসয়ােছন। েবলা 10টা হiেব। 
eখনo ঠাকুরেদর েভাগ o েভাগারিত হয় নাi। মা-কালী o রাধাকােnর pসািদ মাখন o ফলমূল হiেত িকছু 
লiয়া ঠাকুর জলেযাগ কিরয়ােছন। রাখাল pভৃিত ভেkরাo িকছু িকছু পাiয়ােছন। 
 
        ঠাকুেরর কােছ বিসয়া রাখাল Smiles' Self-Help পিড়েতেছন, -- Lord Erskine-eর   িবষয়। 
 

[িন ামকমর্ -- পূণর্jানী gn পেড় না ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- oেত িক বলেছ? 
 
        মাsার -- সােহব ফলাকাkা না কের কতর্বয্ কমর্ করেতন, -- ei কথা বলেছ। িন ামকমর্। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব েতা েবশ! িকnt পূণর্jােনর লkণ -- eকখানাo পুsক সে  থাকেব না। েযমন কেদব 
-- তাঁর সব মুেখ। 
 
        “বiেয় -- শােst -- বািলেত িচিনেত িমেশল আেছ। সাধু িচিনটুকু লেয় বািল তয্াগ কের। সাধু সার gহণ 
কের।” 
 
        কেদবািদর নাম কিরয়া ঠাকুর িক িনেজর aবsা iি ত কিরয়া বুঝাiেতেছন? 
   
        ৈব বচরণ কীতর্িনয়া আিসয়ােছন। িতিন সুেবালিমলন কীতর্ন নাiেলন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ীযুত রামলাল থালায় কিরয়া ঠাকুেরর জনয্ pসাদ আিনয়া িদেলন। েসবার পর -- ঠাকুর 
িকি ৎ িব াম কিরেলন। 
 
        রােt মিণ নবেত শয়ন কিরেলন। ী ীমা যখন দিkেণ র-মিnের ঠাকুেরর েসবার জনয্ আিসেতন তখন 
ei নবেতi বাস কিরেতন। কেয়কমাস হiল িতিন কামারপুকুর ভাগমন কিরয়ােছন। 
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ীরাখাল, লাটু, জনাiেয়র মুখুেj pভৃিত ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মিণর সে  পি েমর েগাল বারাnায় বিসয়া আেছন। সmুেখ দিkণবািহনী ভাগীরথী। 
কােছi করবী, েবল, জঁুi, েগালাপ, কৃ চূড়া pভৃিত নানা কুসুমিবভূিষত পু বৃk। েবলা 10টা হiেব। 
 
        আজ রিববার, agহায়ণ কৃ া িdতীয়া, 16i িডেসmর, 1883 ী াb। ঠাকুর মিণেক েদিখেতেছন o গান 
গাiেতেছন: 
 
 তািরেত হেব মা তারা হেয়িছ শরণাগত। 
 হiয়া রেয়িছ েযন িপ েরর পািখর মেতা ৷৷ 
 aসংখয্ aপরাধী আিম, jানশূনয্ িমেছ িম। 
 মায়ােত েমািহত হেয় বৎসহারা গাভীর মেতা ৷৷ 
 

[রামিচnা -- সীতার নয্ায় বয্াকুলতা ] 
 
        “েকন? িপ েরর পািখর মেতা হেত যাব েকন? হয্াk ! থু!” 
  
        কথা কিহেত কিহেত ভাবািব  -- শরীর, মন সব িsর o চেk ধারা। িকয়ৎkণ পের বিলেতেছন, মা সীতার 
মেতা কের দাo -- eেকবাের সব ভুল -- েদহ ভুল, েযািন, হাত, পা, sন -- েকানিদেক hশঁ নাi। েকবল eক 
িচnা -- ‘েকাথায় রাম!’ 
 
        িকrপ বয্াকুল হেল ঈ রলাভ হয় -- মিণেক eiিট িশখাiবার জনয্i িক ঠাকুেরর সীতার udীপন হiল? 
সীতা রামময়জীিবতা, -- রামিচnা কের unািদনী -- েদহ েয eমন িpয় তাহাo ভুেল েগেছন! 
 
        েবলা 4টা বািজয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  েসi ঘের বিসয়া আেছন। জনাiেয়র মুখুেjবাবু eকজন 
আিসয়ােছন -- িতিন ীযুk pাণকৃে র jািত। তাঁহার সে  eকিট শাstj bাhণ বnু। মিণ, রাখাল, লাটু, হিরশ, 
েযাগীন pভৃিত ভেkরাo আেছন। 
 
        েযাগীন দিkেণ েরর সাবণর্ েচৗধুরীেদর েছেল। িতিন আজকাল pায় pতয্হ ৈবকােল ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত 
আেসন o রােt চিলয়া যান। েযাগীন eখনo িববাহ কেরন নাi। 
 
        মুখুেj (pণামনnর) -- আপনােক দশর্ন কের বড় আনn হল। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন সকেলর িভতরi আেছন। সকেলর িভতর েসi েসানা, েকানখােন েবিশ pকাশ। সংসাের 
aেনক মািট চাপা। 
 
        মুখুেj (সহাসয্) -- মহাশয়, ঐিহক পারিtক িক তফাত? 
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        ীরামকৃ  -- সাধেনর সময় ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের তয্াগ করেত হয়। তাঁেক লােভর পর বুঝা যায় িতিনi সব 
হেয়েছন। 
 
        “যখন রামচেndর ৈবরাগয্ হল দশরথ বড় ভািবত হেয় বিশ েদেবর শরণাগত হেলন -- যােত রাম 
সংসারতয্াগ না কেরন। বিশ  রামচেndর কােছ িগেয় েদেখন, িতিন িবমনা হেয় বেস আেছন -- anের তীb 
ৈবরাগয্। বিশ  বলেলন, রাম, তুিম সংসারতয্াগ করেব েকন? সংসার িক িতিন ছাড়া? আমার সে  িবচার কর। রাম 
েদিখেলন, সংসার েসi পরbh েথেকi হেয়েছ, -- তাi চুপ কের রিহেলন। 
 
        “েযমন েয িজিনস েথেক েঘাল, েসi িজিনস েথেক মাখম। তখন েঘােলরi মাখম, মাখেমরi েঘাল। aেনক 
কে  মাখম তুলেল (aথর্াৎ bhjান হল); -- তখন েদখছ েয মাখম থাকেলi েঘালo আেছ, -- েযখােন মাখম 
েসiখােনi েঘাল। bh আেছন েবাধ থাকেলi -- জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত তtto আেছ।” 
 

[bhjােনর eকমাt uপায় ] 
 
        “bh েয িক বst মুেখ বলা যায় না। সব িজিনস uিc  হেয়েছ (aথর্াৎ মুেখ বলা হেয়েছ), িকnt bh িক, -- 
েকu মুেখ বলেত পাের নাi। তাi uিc  হয় নাi। e-কথািট িবদয্াসাগরেক বেলিছলাম -- িবদয্াসাগর েন ভারী 
খুশী।  
 
        “িবষয়বুিdর েলশ থাকেল ei bhjান হয় না। কািমনী-কা ন মেন আেদৗ থাকেব না, তেব হেব। 
িগিররাজেক পাবর্তী বলেলন, ‘বাবা, bhjান যিদ চাo তাহেল সাধুস  কর’।” 
 
        ঠাকুর িক বলেছন, সংসারী েলাক বা সnয্াসী যিদ কািমনী-কা ন িনেয় থােক তাহেল bhjান হয় না? 
 

[েযাগ  -- bhjােনর পর সংসার ] 
 
        ীরামকৃ  আবার মুখুেjেক সেmাধন কের বলেছন, “েতামােদর ধন ঐ যর্ আেছ aথচ ঈ রেক ডাকছ -- 
e খুব ভাল। গীতায় আেছ যারা েযাগ  তারাi ভk হেয় ধনীর ঘের জnায়।” 
 
        মুখুেj (বnুর pিত, সহােসয্) -- চীনাং ীমতাং েগেহ েযাগ ে াঽিভজায়েত। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন মেন করেল jানীেকo সংসাের রাখেত পােরন। তাঁর icােত জীবজগৎ হেয়েছ। িতিন 
icাময় -- 
 
        মুখুেj (সহােসয্) -- তাঁর আবার icা িক? তাঁর িক িকছু aভাব আেছ? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তােতi বা েদাষ িক? জল িsর থাকেলo জল, -- তর  হেলo জল। 
 

[জীবজগৎ িক িমথয্া? ] 
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        “সাপ চুপ কের কু লী পািকেয় থাকেলo সাপ, -- আবার িতযর্gিত হেয় eঁেকেবঁেক চলেলo সাপ। 
 
        “বাবু যখন চুপ কের আেছ তখনo েয বয্িk, -- যখন কাজ করেছ তখনo েসi বয্িk। 
 
        “জীবজগৎেক বাদ েদেব েকমন কের -- তাহেল েয oজেন কম পেড়। েবেলর িবিচ, েখালা বাদ িদেল সমs 
েবেলর oজন পাoয়া যায় না। 
 
        “bh িনিলর্p। বায়ুেত সুগn dগর্n পাoয়া যায়, িকnt বায়ু িনিলর্p। bh আর শিk aেভদ। েসi 
আদয্াশিkেতi জীবজগৎ হেয়েছ।” 
 

[সমািধেযােগর uপায় -- knন। ভিkেযাগ o ধয্ানেযাগ ] 
 
        মুখুেj -- েকন েযাগ  হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- ‘গেভর্ িছলাম েযােগ িছলাম, ভূেম পেড় েখলাম মািট। oের ধাtীেত েকেটেছ নাড়ী, মায়ার 
েবিড় িকেস কািট।’ 
 
        “কািমনী-কা নi মায়া। মন েথেক oi dিট েগেলi েযাগ। আtা -- পরমাtা চুmক পাথর, জীবাtা েযন 
eকিট ছঁুচ -- িতিন েটেন িনেলi েযাগ। িকnt ছঁুেচ যিদ মািট মাখা থােক চুmেক টােন না, মািট সাফ কের িদেল 
আবার টােন। কািমনী-কা ন মািট পির ার করেত হয়।” 
 
        মুখুেj -- িকrেপ পির ার হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর জনয্ বয্কুল হেয় কাঁদ -- েসi জল মািটেত লাগেল ধুেয় ধুেয় যােব। যখন খুব পির ার 
হেব তখন চুmেক েটেন লেব। -- েযাগ তেবi হেব। 
 
        মুখুেj -- আহা িক কথা! 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর জনয্ কাঁদেত পারেল দশর্ন হয়। েযাগ িসd হেলi সমািধ। কাঁদেল কুmক আপিন হয়, 
তারপর সমািধ। 
 
        “আর-eক আেছ ধয্ান। সহsাের িশব িবেশষrেপ আেছন। তাঁর ধয্ান। শরীর সরা, মন-বুিd জল। ei জেল 
েসi সিcদানn সূেযর্র pিতিবm পেড়। েসi pিতিবm সূেযর্র ধয্ান করেত করেত সতয্ সূযর্ তাঁর কৃপায় দশর্ন হয়। 
 

[সাধুস  কর o আমেমাkাির (বকলমা) দাo ] 
 
        িকnt সংসারী েলােকর সবর্দাi সাধুস  দরকার। সকেলরi দরকার। সnয্াসীরo দরকার। তেব সংসারীেদর 
িবেশষতঃ, েরাগ েলেগi আেছ -- কািমনী-কা েনর মেধয্ সবর্দা থাকেত হয়।” 
 
        মুখুেj -- আjা, েরাগ েলেগi আেছ। 
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        ীরামকৃ  -- তাঁেক আমেমাkাির (বকলমা) দাo -- যা হয় িতিন কrন। তুিম িবড়ালছানার মেতা েকবল 
তাঁেক ডােকা -- বয্াকুল হেয়। তার মা েযখােন তােক রােখ -- েস িকছু জােন না; কখনo িবছানার uপর রাখেছ, 
কখনo েহঁশােল। 
 

[pবতর্ক শাst পেড় -- সাধনার পর তেব দশর্ন ]  
 
        মুখুেj -- গীতা pভৃিত শাst পড়া ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- ধু পড়েল নেল িক হেব? েকu dধ েনেছ, েকu dধ েদেখেছ, েকu েখেয়েছ। ঈ রেক 
দশর্ন করা যায় -- আবার তাঁর সে  আলাপ করা যায়। 
 
        “pথেম pবতর্ক। েস পেড়, েন। তারপর সাধক, -- তাঁেক ডাকেছ, ধয্ান িচnা করেছ, নামgণকীতর্ন 
করেছ। তারপর িসd -- তাঁেক েবাধ েবাধ কেরেছ, দশর্ন কেরেছ। তারপর িসেdর িসd; েযমন ৈচতনয্েদেবর aবsা 
-- কখনo বাৎসলয্, কখনo মধুরভাব।” 
 
        মিণ, রাখাল, েযাগীন লাটু pভৃিত ভেkরা ei সকল েদবdলর্ভ তttকথা aবাk  হiয়া িনেতেছন। 
 
        eiবার মুখুেjরা িবদায় লiেবন। তাঁহারা pণাম কিরয়া দাঁড়াiেলন। ঠাকুরo েযন তাঁেদর সmানথর্ uিঠয়া 
দাঁড়াiেলন। 
 
        মুখুেj (সহােসয্) -- আপনার আবার uঠা বসা। -- 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আবার uঠা বসােতi বা kিত িক? জল িsর হেলo জল, -- আর েহলেল dলেলo 
জল। ঝেড়র eঁেটা পাতা -- হাoয়ােত েযিদেক লেয় যায়। আিম যnt িতিন যntী। 
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দশম পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র দশর্ন o েবদাn সmেn gহয্ বয্াখয্া -- aৈdতবাদ o িবিশ াৈdতবাদ -- জগৎ িক িমথয্া? 
 

Identity of the Undifferentiated and Differentiated 
 
        জনাiেয়র মুখুেjরা চিলয়া েগেলন। মিণ ভািবেতেছন, েবদাnদশর্ন মেত “সব spবৎ”। তেব জীবজগৎ, 
আিম -- e-সব িক িমথয্া? 
 
        মিণ eকটু eকটু েবদাn েদিখয়ােছন। আবার েবদােnর asটু pিত িন কাn্ , েহেগল pভৃিত জামর্ান 
পি তেদর িবচার eকটু পেড়েছন। িকnt ঠাকুর ীরামকৃ  dবর্ল মানুেষর নয্ায় িবচার কেরন নাi, জগnাতা 
তাঁহােক সমs দশর্ন1 করাiয়ােছন। মিণ তাi ভাবেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পেরi ঠাকুর ীরামকৃ  মিণর সিহত eকাকী পি েমর েগাল বারাnায় কথা কিহেতেছন। সmুেখ 
গ া -- কুলকুল রেব দিkেণ pবািহত হiেতেছন। শীতকাল -- সূযর্েদব eখনo েদখা যাiেতেছন দিkণ-পি ম 
েকােণ। যাঁহার জীবন েবদময় -- যাঁহার ীমুখিনঃসৃত বাকয্ েবদাnবাকয্ -- যাঁহার ীমুখ িদয়া ীভগবান কথা কন 
-- যাঁহার কথামতৃ লiয়া েবদ, েবদাn, ীভাগবত gnাকার ধারণ কের, েসi aেহতুককৃপািসnু পুrষ grrপ 
কিরয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        মিণ -- জগৎ িক িমথয্া? 
 
        ীরামকৃ  -- িমথয্া েকন? o-সব িবচােরর কথা। 
 
        “pথমটা, ‘েনিত’ ‘েনিত’ িবচার করবার সময়, িতিন জীব নন, জগৎ নন, চতুিবর্ংশিত তtt নন, হেয় যায়; -- 
‘e-সব spবৎ’ হেয় যায়। তারপর aনুেলাম িবেলাম। তখন িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন েবাধ হয়। 
 
        “তুিম িসঁিড় ধের ধের ছােদ uঠেল। িকnt যতkণ ছাদেবাধ ততkণ িসঁিড়o আেছ। যার u ঁচুেবাধ আেছ, তার 
িনচুেবাধo আেছ। 
 
        “আবার ছােদ uেঠ েদখেল -- েয িজিনেস ছাদ ৈতেয়র হেয়েছ -- iট, চুন, সুড়িক -- েসi িজিনেসi িসঁিড় 
ৈতেয়র হেয়েছ। 
 
        “আর েযমন েবেলর কথা বেলিছ। 
 
        “যার aটল আেছ তার টলo আেছ। 
 
        “আিম যাবার নয়। ‘আিম ঘট’ যতkণ রেয়েছ ততkণ জীবজগৎo রেয়েছ। তাঁেক লাভ করেল েদখা যায় 
িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। -- ধু িবচাের হয় না। 
                                                 
1 Revelation: Transcendental Perception: God-vision. 
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        “িশেবর di aবsা। যখন সমািধs -- মহােযােগ বেস আেছন -- তখন আtারাম। আবার যখন েস aবsা 
েথেক েনেব আেসন -- eকটু ‘আিম’ থােক তখন ‘রাম’ ‘রাম’ কের নৃতয্ কেরন!” 
 
        ঠাকুর িশেবর aবsা বণর্না কিরয়া িক িনেজর aবsা iি ত কিরয়া বিলেতেছন? 
 
        সnয্া হiল। ঠাকুর জগnাতার নাম o তাঁহার িচnা কিরেতেছন। ভেkরাo িনজর্েন িগয়া েয যার ধয্ানািদ 
কিরেত লািগেলন। eিদেক ঠাকুরবািড়েত মা-কালীর মিnের, ী ীরাধাকােnর মিnের o dাদশ িশবমিnের আরিত 
হiেত লািগল। 
 
        আজ কৃ পেkর িdিতয়া িতিথ। সnয্ার িকয়ৎkণ পের চেndাদয় হiল। েস আেলা মিnর শীষর্, চতুিদর্েকর 
তrলতা o মিnেরর পি েম ভাগীরথীবেk পিড়য়া aপূবর্ েশাভা ধারণ কিরয়ােছ। ei সময় েসi পূবর্পিরিচত ঘের 
ঠাকুর ীরামকৃ  বিসয়া আেছন। মিণ েমেঝেত বিসয়া আেছন। মিণ ৈবকােল েবদাn সmেn েয-কথার aবতারণা 
কিরয়ািছেলন ঠাকুর আবার েসi কথাi কিহেতেছন। 
 

[সব িচnয়দশর্ন -- মথুরেক খাজা ীর পt েলখা ] 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- জগৎ িমথয্া েকন হেব? o-সব িবচােরর কথা। তাঁেক দশর্ন হেল তখন েবাঝা 
যায় েয িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন। 
 
        “আমায় মা কালীঘের েদিখয়া িদেলন েয মা-i সব হেয়েছন। েদিখয়া িদেলন সব িচnয়! -- pিতমা িচnয়! 
-- েবদী িচnয়! -- েকাশাকুিশ িচnয়! -- েচৗকাট িচnয়! -- মােবর্েলর পাথর -- সব িচnয়! 
 
        “ঘেরর িভতর েদিখ -- সব েযন রেস রেয়েছ! সিcদানn রেস। 
 
        “কালীঘেরর সmুেখ eকজন d  েলাকেক েদখলাম, -- িকnt তারo িভতের তাঁর শিk jলjল করেছ 
েদখলাম! 
 
        “তাiেতা িবড়ালেক েভােগর লুিচ খাiেয়িছলাম। েদখলাম মা-i সব হেয়েছন -- িবড়াল পযর্n। তখন 
খাজা ী েসেজাবাবুেক িচিঠ িলখেল েয ভটচািজর্ মহাশয় েভােগর লুিচ িবড়ালেদর খাoয়ােcন। েসেজাবাবু আমার 
aবsা বুঝেতা। পেtর utের িলখেল, ‘uিন যা কেরন তােত েকান কথা বেলা না।’ 
 
        “তাঁেক লাভ করেল eigিল িঠক েদখা যায়। িতিনi জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। 
 
        “তেব যিদ িতিন ‘আিম’ eেকবাের পুঁেছ েদন তখন েয িক হয় মুেখ বলা যায় না। রামpসাদ েযমন বেলেছন 
-- 
 
        ‘তখন তুিম ভাল িক আিম ভাল েস তুিমi বুঝেব।’ 
 
        “েস aবsাo আমার eক-eকবার হয়। 
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        “িবচার কের eকরকম েদখা যায়, -- আর িতিন যখন েদিখেয় েদন তখন আর eকরকম েদখা যায়।” 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

জীবেনর uেdশয্ ঈ রদশর্ন -- uপায় েpম 
 
        পরিদন (17i িডেসmর) েসামবার, েবলা আটটা হiল। ঠাকুর েসi ঘের বিসয়া আেছন। রাখাল, লাটু pভৃিত 
ভেkরাo আেছন। মিণ েমেঝেত বিসয়া আেছন। ীযুk মধু ডাkারo আিসয়ােছন। িতিন ঠাকুেরর কােছ েসi েছাট 
খাটিটর uপেরi বিসয়া আেছন। মধু ডাkার pবীণ -- ঠাকুেরর aসুখ হiেল pায় িতিন আিসয়া েদেখন। বড় রিসক 
েলাক। 
 
        মিণ ঘের pেবশ কিরয়া pণামনnর uপেবশন কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- কথাটা ei -- সিcদানn েpম। 
 

[ঠাকুেরর সীতামূিতর্-দশর্ন -- েগৗরী পি েতর কথা ] 
 
        “িকrপ েpম? ঈ রেক িকrপ ভালবাসেত হেব? েগৗরী বলত রামেক জানেত েগেল সীতার মেতা হেত হয়; 
ভগবানেক জানেত ভগবতীর মেতা হেত হয়, -- ভগবতী েযমন িশেবর জনয্ কেঠার তপসয্া কেরিছেলন েসirপ 
তপসয্া  করেত হয়; পুrষেক জানেত েগেল pকৃতভােব আ য় করেত হয় -- সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব। 
 
        “আিম সীতামূিতর্ দশর্ন কেরিছলাম। েদখলাম সব মনটা রােমেতi রেয়েছ। েযািন, হাত, পা, বসন-ভূষণ 
িকছুেতi দৃি  নাi। েযন জীবনটা রামময় -- রাম না থাকেল, রামেক না েপেল, pােণ বাঁচেব না!” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, -- েযন পাগিলনী। 
 
        ীরামকৃ  -- unািদনী! -- iয়া। ঈ রেক লাভ করেত েগেল পাগল হেত হয়। 
 
        “কািমনী-কা েন মন থাকেল হয় না। কািমনীর সে  রমণ, -- তােত িক সুখ! ঈ রদশর্ন হেল রমণসুেখর 
েকািটgণ আনn হয়। েগৗরী বলত, মহাভাব হেল শরীেরর সব িছd -- েলামকূপ পযর্n -- মহােযািন হেয় যায়। 
eক-eকিট িছেd আtার সিহত রমণসুখ েবাধ হয়।” 
 

[gr পূণর্jানী হেবন ] 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হয়। grর মুেখ েন িনেত হয় -- িক করেল তাঁেক পাoয়া যায়। 
 
        “gr িনেজ পূণর্jানী হেল তেব পথ েদিখেয় িদেত পাের। 
 
        “পূণর্jান হেল বাসনা যায়, -- পাঁচ বছেরর বালেকর sভাব হয়। দtােtয় আর জড়ভরত -- eেদর 
বালেকর sভাব হেয়িছল।” 
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        মিণ -- আেj, eেদর খপর আেছ; -- আরo eেদর মেতা কত jানী েলাক হেয় েগেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ! jানীর সব বাসনা যায়, -- যা থােক তােত েকান হািন হয় না। পরশমিণেক ছঁুেল তরবার 
েসানা হেয় যায়, -- তখন আর েস তরবাের িহংসার কাজ হয় না। েসirপ jানীর কাম-েkােধর েকবল ভ ীটুকু 
থােক। নামমাt। তােত েকান aিন  হয় না। 
 
        মিণ -- আপিন েযমন বেলন, jানী িতনgেণর aতীত হয়। সtt, রজঃ, তমঃ -- েকান gেণরi বশ নন। eরা 
িতনজেনi ডাকাত। 
 
        ীরামকৃ  -- oigিল ধারণা করা চাi। 
 
        মিণ -- পূণর্jানী পৃিথবীেত েবাধ হয় িতন-চারজেনর েবিশ নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, পি েমর মেঠ aেনক সাধু-সnয্াসী েদখা যায়। 
 
        মিণ -- আjা, েস সnয্াসী আিমo হেত পাির! 
 
        ীরামকৃ  ei কথায় িকয়ৎkণ মিণেক eক দৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- িক, সব েছেড়? 
 
        মিণ -- মায়া না েগেল িক হেব? মায়ােক যিদ জয় না করেত পাের ধু সnয্াসী হেয় িক হেব? 
 
        সকেলi িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া আেছন। 
 

[িtgণাতীত ভk েযমন বালক ] 
 
        মিণ -- আjা, িtgণাতীত ভিk কােক বেল? 
 
        ীরামকৃ  -- েস ভিk হেল সব িচnয় েদেখ। িচnয় শয্াম। িচnয় ধাম। ভko িচnয়। সব িচnয়। e-
ভিk কম েলােকর হয়। 
 
        ডাkার মধু (সহােসয্) -- িtgণাতীত ভিk -- aথর্াৎ ভk েকান gেণর বশীভূত নয়। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- iয়া! েযমন পাঁচ বছেরর বালক -- েকান gেণর বশ নয়। 
 
        মধয্ােh েসবার পর ঠাকুর ীরামকৃ  eকটু িব াম কিরেতেছন। ীযুk মিণলাল মিlক আিসয়া pণাম 
কিরেলন o েমেঝেত আসন gহণ কিরেলন। 
 
        মিণo েমেঝেত বিসয়া আেছন। ঠাকুর iয়া iয়া মিণ মিlেকর সে  মােঝ মােঝ eকিট eকিট কথা 
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কিহেতেছন। 
 
        মিণ মিlক -- আপিন েকশব েসনেক েদখেত িগছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ -- eখন েকমন আেছন? 
 
        মিণ মিlক -- িকছু সােরন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখলাম বড় রাজিসক, -- aেনকkণ বিসেয়িছল, -- তারপর েদখা হল। 
 
        ঠাকুর uিঠয়া বিসেলন o ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 

[ ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- ঠাকুর “রাম রাম” কিরয়া পাগল ] 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- আিম ‘রাম’ ‘রাম’ কের পাগল হেয়িছলাম। সnয্াসীর ঠাকুর রামলালেক লেয় 
লেয় েবড়াতাম। তােক নাoয়াতাম, খাoয়াতাম, েশায়াতাম। েযখােন যাব, -- সে  কের লেয় েযতাম। “রামলালা 
রামলালা” কের পাগল হেয় েগলাম। 
 



1883, 18i িডেসmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

dাদশ পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের ীরামকৃ  ভkসে  
 
        ীরামকৃ  সবর্দাi সমািধs; েকবল রাখালািদ ভkেদর িশkার জনয্ তাঁহােদর লiয়া বয্s -- িকেস ৈচতনয্ 
হয়। 
 
        তাঁহার ঘেরর পি েমর বারাnায় সকাল েবলা বিসয়া আেছন। আজ ম লবার, agহায়ণ চতুথর্ী; 18i 
িডেসmর, 188ত ী াb। ৺েদেবndনাথ ঠাকুেরর ভিk o ৈবরােগয্র কথায় িতিন তাঁহার pশংসা কিরেতেছন। 
রাখালািদ েছাকরা ভkেদর েদিখয়া বিলেতেছন, িতিন ভাল েলাক; িকnt যারা সংসাের না ঢুিকয়া েছেলেবলা েথেক 

কেদবািদর মেতা aহিনর্শ ঈ েরর িচnা কের, েকৗমারৈবরাগয্বান, তারা ধনয্! 
 
        “সংসারী েলাকেদর eকটা না eকটা কামনা বাসনা থােক। eিদেক ভিko েবশ েদখা যায়। েসেজাবাবু িক 
eকটা েমাকdমায় পেড়িছল -- মা-কালীর কােছ, আমায় বলেছ, বাবা, ei aঘর্য্িট মােক দাo েতা -- আিম uদার 
মেন িদলাম। 
 
        “িকnt েকমন িব াস েয আিম িদেলi হেব। 
 
        “রিতর মার eিদেক কত ভিk! pায় eেস কত েসবা। রিতর মা ৈব বী। িকছুিদন পের যাi েদখেল আিম 
মা-কালীর pসাদ খাi -- aমিন আর eেলা না! eকেঘেয়! েলাকেক েদখেল pথম pথম েচনা যায় না।” 
 
        ীরামকৃ  ঘেরর িভতর পূবর্িদেকর দরজার িনকট বিসয়া আেছন। শীতকাল, গােয় েমালিsেনর র য্াপার। 
হঠাৎ সূযর্দশর্ন o সমািধs। িনেমষশূনয্! বাহয্শূনয্! 
 
        ei িক গায়tী মেntর সাথর্কতা -- “তৎ সিবতুবর্েরণয্ং ভেগর্া েদবসয্ ধীমিহ”? 
 
        aেনকkণ পের সমািধ ভ  হiল। রাখাল, হাজরা, মাsার pভৃিত কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- সমািধ, ভাব, েpেমর বেট। o-েদেশ (শয্ামবাজাের) নটবর েগাsামীর 
বািড়েত কীতর্ন হিcল -- ীকৃ  o েগাপীগণ দশর্ন কের সমািধs হলাম! েবাধ হল আমার িল  শরীর (সূk 
শরীর) ীকৃে র পায় পায় েবড়ােc! 
 
        “েজাড়াসাঁেকা হিরসভায় oirপ কীতর্েনর সময় সমািধ হেয় বাহয্শূনয্! েসিদন েদহতয্ােগর সmাবনা িছল।” 
 
        ীরামকৃ  sান কিরেত েগেলন। sানাnর oi েগাপী েpেমর কথা বিলেতেছন। 
 
        (মিণ pভৃিতর pিত) -- “েগাপীেদর oi টানটুকু িনেত হয়! 
 
        “ei সব গান গাiেব: 
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 সিখ, েস বন কতদূর! 
 (েযখােন আমার শয্ামসুnর) 
 (আর চিলেত েয নাির!) 
 
        গান -  ঘের যাবi েয না েগা! 
 েয ঘের কৃ  নামিট করা দায়। (সি নীয়া)” 
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tেয়াদশ পিরেcদ 
 
        ীরামকৃ  রাখােলর জনয্ ৺িসেd রীেক ডাব-িচিন মািনয়ােছন। মিণেক বিলেতেছন, “তুিম ডাব, িচিনর দাম 
িদেব।” 
 
        ৈবকােল ীরামকৃ  রাখাল, মিণ pভৃিতর সে  ঠনঠেনর ৺িসেd রী-মিnর aিভমুেখ গািড় কিরয়া 
আিসেতেছন। পেথ িসমুিলয়ার বাজার, েসখােন ডাব, িচিন েকনা হiল। 
 
        মিnের আিসয়া ভkেদর বিলেতেছন, eকটা ডাব েকেট িচিন িদেয় মার কােছ দাo। 
 
        যখন মিnের আিসয়া েপৗঁিছেলন, তখন পূজারীরা বnু লiয়া মা-কালীর সmুেখ তাস েখিলেতিছেলন। ঠাকুর 
েদিখয়া ভkেদর বিলেতেছন, েদেখছ, e-সব sােন তাস েখলা! eখােন ঈ রিচnা করেত হয়। 
 
        eiবার ীরামকৃ  যd মিlেকর বাটীেত আিসয়ােছন। তাঁহার সে  aেনকgিল বাবু বিসয়া আেছন। 
 
        যd বিলেতেছন, ‘eস’ ‘eস’। পরsর কুশল pে র পর, ীরামকৃ  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম aত ভাঁড়, েমাসােহব রাখ েকন? 
 
        যd (সহােসয্) -- তুিম udার করেব বেল। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- েমাসােহবরা মেন কের বাবু তােদর টাকা েঢেল েদেব। িকnt বাবুর কােছ আদায় করা বড় 
কিঠন। eকটা শৃগাল eকটা বলদেক েদেখ তার স  আর ছােড় না। েস চের েবড়ায়, oটাo সে  সে । শৃগালটা 
মেন কেরেছ oর aে র েকাষ ঝুলেছ েসiেট কখন না কখন পেড় যােব আর আিম খাব। বলদটা কখন ঘুেমায়, 
েসo কােছ ঘুেমায়; আর যখন uেঠ চেড় েবড়ায়, েসo সে  সে  থােক। কতিদন eirেপ যায়, িকnt েকাষটা 
পড়ল না; তখন েস িনরাশ হেয় চেল েগল। (সকেলর হাসয্) েমাসােহেবর eirপi aবsা। 
 
        যd o তাঁহার মাতাঠাকুরানী ীরামকৃ  o ভkেদর জলেসবা করাiেলন। 
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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

িবlমূেল o প বটীতলায় ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িবlবৃেkর িনকট মিণর সিহত কথা কিহেতেছন। েবলা pায় নয়টা হiেব। 
 
        আজ বুধবার, 19েশ িডেসmর, 1883 (5i েপৗষ, 1290)। কৃ াপ মী িতিথ। 
 
        িবlতল ঠাকুেরর সাধনভূিম। aিত িনজর্ন sান। utের বাrদখানা o pাচীর। পি েম ঝাuগাছgিল সবর্দাi 
pাণ-uদাসকারী েসাঁ-েসাঁ শb কিরেতেছ, পেরi ভাগীরথী। দিkেণ প বটী েদখা যাiেতেছ। চতুিদর্েক eত 
গাছপালা, েদবালয়gিল েদখা যাiেতেছ না। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- কািমনী-কা ন তয্াগ না করেল িকnt হেব না। 
 
        মিণ -- েকন? বিশ েদব েতা রামচndেক বেলিছেলন, রাম, সংসার যিদ ঈ রছাড়া হয়, তাহেল সংসারতয্াগ 
কেরা। 
 
        ীরামকৃ  (ঈষৎ হািসয়া) -- েস রাবণবেধর জনয্! তাi রাম সংসাের রiেলন -- িববাহ করেলন। 
 
        মিণ িনবর্াk  হiয়া কাে র নয্ায় দাঁড়াiয়া রিহেলন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ei কথা বিলয়া িনেজর ঘের িফিরয়া যাiবার জনয্ প বটী aিভমুেখ গমন কিরেলন। 
েবলা 9টা হiয়া িগয়ােছ। 
 
        ীরামকৃে র সিহত মিণর কথা চিলেতেছ প বটীমূেল। 
 
        মিণ ( ীরামকৃে র pিত) -- jান ভিk di-i িক হয় না? 
 
        ীরামকৃ  -- খুব uচুঁ ঘেরর হয়। ঈ রেকািটর হয় -- েযমন ৈচতনয্েদেবর। জীবেকািটেদর আলাদা কথা। 
 
        “আেলা (েজয্ািতঃ) পাঁচpকার। দীপ আেলাক, aনয্ানয্ aিgর আেলা, চাnd আেলা, েসৗর আেলা o চাnd 
েসৗর eকাধাের। ভিk চnd; jান সূযর্। 
 
        “কখনo কখনo আকােশ সূযর্ as না েযেত েযেত চেndাদয় েদখা যায়। aবতারািদর ভিkচnd jানসূযর্ 
eকাধাের েদখা যায়। 
 
        “মেন করেলi িক সকেলর jান ভিk eকাধাের di হয়? আধার িবেশষ। েকান বাঁেশর ফুেটা েবিশ, েকান 
বাঁেশর খুব সr ফুেটা। ঈ র বst ধারণা িক সকল আধাের হয়। eকেসর ঘিটেত িক dেসর dধ ধের!” 
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        মিণ -- েকন, তাঁর কৃপায়? িতিন কৃপা করেল েতা ছঁুেচর িভতর uট েযেত পাের। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt কৃপা িক aমিন হয়? িভখাির যিদ পয়সা চায়, েদoয়া যায়। িকnt eেকবাের যিদ 
েরলভাড়া েচেয় বেস? 
 
        মিণ িনঃশেb দ ায়মান। ীরামকৃ o চুপ কিরয়া আেছন। হঠাৎ বিলেতেছন, হাঁ বেট, কাr কাr আধাের 
তাঁর কৃপা হেল হেত পাের; di-i হেত পাের। 
 

[‘িনরাকার সাধনা বড় কিঠন’ ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  প বটীতলায় মিণর সিহত কথা কিহেতেছন েবলা pায় 10টা হiল। 
 
        মিণ -- আjা, িনরাকার সাধন িক হয় না? 
 
        ীরামকৃ  -- হেব না েকন? o-পথ বড় কিঠন1। আেগকার ঋিষরা aেনক তপসয্ার dারা েবােধ েবাধ করত, 
-- bh িক বst aনুভব করত। ঋিষেদর খাটুিন কত িছল। -- িনেজেদর কুিটর েথেক সকালেবলা েবিরয়া েযত, -- 
সমs িদন তপসয্া কের সnয্ার পর আবার িফরত। তারপর eেস eকটু ফলমলূ েখত। 
 
        “e-সাধেন eেকবাের িবষয়বুিdর েলশমাt থাকেল হেব না। rপ, রস, গn, sশর্, শb -- eসব িবষয় মেন 
আদেপ থাকেব না। তেব dমন হেব। েসi dমনo যা d আtাo তা। মেনেত কািমনী-কা ন eেকবাের 
থাকেব না -- 
 
        “তখন আর-eকিট aবsা হয়। ‘ঈ রi কতর্া আিম aকতর্া’। আিম না হেল চলেব না erপ jান থাকেব না 
-- সুেখ dঃেখ। 
 
        “eকিট মেঠর সাধুেক d েলােক েমেরিছল, -- েস ajান হেয় িগছল। ৈচতনয্ হেল যখন িজjাসা করেল 
েক েতামায় dধ খাoয়ােc। েস বেলিছল, িযিন আমায় েমেরেছন িতিনi dধ খাoয়ােcন।” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, জািন। 
 

[িsতসমািধ o unনাসমািধ ] 
 
        ীরামকৃ  -- না, ধু জানেল হেব না; ধারণা করা চাi। 
 
        “িবষয়িচnা মনেক সমািধs হেত েদয় না। 
 
        “eেকবাের িবষয়বুিd তয্াগ হেল িsতসমািধ হয়। িsতসমািধেত েদহতয্াগ হেত পাের, িকnt ভিk-ভk 
                                                 
1 েkেশাঽিধকতরেsষামবয্kাসkেচতসাm । 
  aবয্kা িহ গিতর্dঃখং েদহবিdরবাপয্েত।।                                                                        [গীতা, 12।5] 
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িনেয় eকটু থাকবার বাসনা আেছ। তাi েদেহর uপেরo মন আেছ। 
 
        “আর eক আেছ unনাসমািধ। ছড়ােনা মন হঠাৎ কুিড়েয় আনা। oটা তুিম বুেঝছ?” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- ছড়ােনা মন হঠাৎ কুিড়েয় আনা। েবিশkণ e-সমািধ থােক না, িবষয়িচnা eেস ভ  হয় -- 
েযাগীর েযাগ ভ  হয়। 
 
        “o-েদেশ েদয়ােলর িভতর গেতর্ েনuল থােক। গেতর্ যখন থােক েবশ আরােম থােক। েকu েকu নয্ােজ iট 
েবঁেধ েদয় -- তখন iেটর েজাের গতর্ েথেক েবিরেয় পেড়। যতবার গেতর্র িভতর িগেয় আরােম বসবার েচ া কের 
-- ততবারi iেটর েজাের বাiের eেস পেড়। িবষয়িচnা eমিন -- েযাগীেক েযাগ  কের। 
 
        “িবষয়ী েলাকেদর eক-eকবার সমািধর aবsা হেত পাের। সূেযর্াদেয় পd েফােট, িকnt সূযর্ েমেঘেত ঢাকা 
পড়েল আবার পd মুিদত হেয় যায়। িবষয় েমঘ।” 
 
        মিণ -- সাধন করেল jান আর ভিk di িক হয় না? 
 
        ীরামকৃ  -- ভিk িনেয় থাকেল di-i হয়। দরকার হয়, িতিনi bhjান েদন। খুব uচুঁ ঘর হেল 
eকাধাের di-i হেত পাের। 
 
        pণামপবূর্ক মিণ েবলতলার িদেক যাiেতেছন। 
 
        েবলতলা হiেত িফিরেত dpহর হiয়া িগয়ােছ। েদির েদিখয়া ীরামকৃ  েবলতলার িদেক আিসেতেছন। 
মিণ, সতরি , আসন, জেলর ঘিট লiয়া িফিরেতেছন, প বটীর কােছ ঠাকুেরর সিহত েদখা হiল। িতিন aমিন 
ভূিম  হiয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- আিম যািcলাম েতামায় খুঁজেত। ভাবলাম eত েবলা, বুিঝ পাঁিচল িডিঙেয় 
পালােলা! েতামার েচাখ তখন যা েদেখিছলাম -- ভাবলাম বুিঝ নারাণ শাstীর মেতা পালােলা। তারপর আবার 
ভাবলাম, না েস পালােব না; েস aেনক েভেব-িচেn কাজ কের। 
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প দশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  মিণ pভৃিত ভkসে  
 
        আবার রােt ীরামকৃ  মিণর সিহত কথা কিহেতেছন। রাখাল, লাটু, হিরশ pভৃিত আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- আcা, েকহ েকহ কৃ লীলার aধয্াt বয্াখয্া কের; তুিম িক বল? 
 
        মিণ -- নানা মত, তা হেলi বা। ভী েদেবর কথা আপিন বেলেছন -- শরশযয্ায় েদহতয্ােগর সময় 
বেলিছেলন, ‘েকন কাঁদিছ? যntণার জনয্ নয়। যখন ভাবিছ েয, সাkাৎ নারায়ণ aজুর্েনর সারিথ হেয়িছেলন aথচ 
পা বেদর eত িবপদ, তখন তাঁর লীলা িকছুi বুঝেত পারলাম না -- তাi কাঁদিছ।’ 
 
        “আবার হনুমােনর কথা আপিন বেলিছেলন -- হনুমান বলেতন, ‘আিম বার, িতিথ, নkt -- e-সব জািন 
না, আিম েকবল eক রামিচnা কির।’ 
 
        “আপিন েতা বেলেছন, dিট িজিনস বi েতা আর িকছু নাi -- bh আর শিk। আর বেলেছন, jান 
(bhjান) হেল oi diিট eক েবাধ হয়; েয eেকর di নাi।” 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ বেট; চীজ েনেব তা কাঁটাবন িদেয়i হuক আর ভাল রাsা িদেয় চেল িগেয়i হuক। 
 
        “নানা মত বেট। নয্াংটা বলত, মেতর জনয্ সাধুেসবা হল না। eক জায়গায় ভা ারা হিcল। aেনক সাধু 
সmpদায়; সবাi বেল আমােদর েসবা আেগ, তারপর aনয্ সmpদায়। িকছুi িমমাংসা হল না; েশেষ সকেল চেল 
েগল! আর েবশয্ােদর খাoয়ােনা হল!” 
 
        মিণ -- েতাতাপুরী খুব েলাক। 
 
        ীরামকৃ  -- হাজরা বেল aমিন (সামানয্)। না বাবু, কথায় কাজ নাi -- সবাi বেল আমার ঘিড় িঠক 
চলেছ। 
 
        “েদখ, নারাণ শাstীর খুব ৈবরাগয্ হেয়িছল। aত বড় পি ত -- stী তয্াগ কের িনrেdশ হেয় েগল। মন 
েথেক eেকবাের কািমনী-কা ন তয্াগ করেল তেব েযাগ হয়। কাr কাr েযাগীর লkণ েদখা যায়। 
 
        “েতামায় ষট্ চেkর িবষয় িকছু বেল িদেত হেব। েযাগীরা ষট্ চk েভদ কের তাঁর কৃপায় তােক দশর্ন কের। 
ষট্ চk েনছ?” 
 
        “মিণ -- েবদাnমেত সpভূিম। 
 
        ীরামকৃ  -- েবদাn নয়, েবদ মত। ষট্ চk িকরকম জান? সূkেদেহর িভতর সব পd আেছ -- েযাগীরা 
েদখেত পায়। েযমন েমােমর গােছর ফলপাতা। 
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        মিণ -- আjা হাঁ, েযাগীরা েদখেত পায়। eকটা বiেয় আেছ, eকরকম কাচ (Magnifier) আেছ, তার 
িভতর িদেয় েদখেল খুব েছাট িজিনস বড় েদখায়। েসirপ েযােগর dারা oi সব সূkপd েদখা যায়। 
 
        ীরামকৃ  প বটীর ঘের থািকেত বিলয়ােছন। মিণ oi ঘের রািtবাস কিরেতেছন। 
 
        pতূয্েষ oi ঘের eকাকী গান গািহেতেছন: 
 
 েগৗর েহ আিম সাধন-ভজনহীন 
 পরেশ পিবt কেরা আিম দীনহীন ৷৷ 
 চরণ পােবা পােবা বেল েহ, 
 (চরণ েতা আর েপলাম না, েগৗর!) 
 আমার আশায় আশায় েগল িদন! 
 
        হঠাৎ জানালার িদেক দৃি পাত কিরয়া েদেখন, ীরামকৃ  দ ায়মান। “পরেশ পিবt কেরা আিম দীনহীন!” 
-- ei কথা িনয়া তাঁহার চkু, িক আ যর্, arপূণর্ হiয়ােছ। 
 
        আবার eকিট গান হiেতেছ: 
 
 আিম েগrয়া বসন aে েত পিরব 
        শে র কু ল পির। 
 আিম েযািগনীর েবেশ যাব েসi েদেশ, 
        েযখােন িনঠুর হির ৷৷ 
 
        ীরামকৃে র সে  রাখাল েবড়াiেতেছন। 
 
        পরিদন kবার, 21েশ িডেসmর (7i েপৗষ, কৃ া a মী)। সকালেবলা ীরামকৃ  eকাকী েবলতলায় 
মিণর সে  aেনক কথা কিহেতেছন। সাধেনর নানা gহয্কথা, কািমনী-কা নতয্ােগর কথা। আর কখনo কখনo 
মনi gr হয় -- e-সব কথা বিলেতেছন। 
 
        আহােরর পর প বটীেত আিসয়ােছন -- মেনাহর পীতাmরধারী! প বটীেত d-িতনজন বাবাজী ৈব ব 
আিসয়ােছন -- eকজন বাuল। িতিন ৈব বেক বলেছন, েতার েডারেকৗপীেনর srপ বল েদিখ! 
 
        aপরােh নানকপnী সাধু আিসয়ােছন। হিরশ, রাখালo আেছন। সাধু িনরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহােক 
সাকারo িচnা কিরেত বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  সাধুেক বিলেতেছন, ডুব দাo; uপর uপর ভাসেল রt পাoয়া যায় না। আর ঈ র িনরাকারo 
বেটন আবার সাকার। সাকার িচnা করেল শী  ভিk হয়। তখন আবার িনরাকার িচnা। েযমন পt পেড় িনেয় েস 
পt েফেল েদয়। তারপর েলখা aনুসাের কাজ কের। 
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েষাড়শ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ভkসে  -- বলরােমর িপতা pভৃিত 
 
        আজ শিনবার, 22েশ িডেসmর, 1883 ী াb। eখন েবলা নয়টা হiেব। বলরােমর িপতা আিসয়ােছন। 
রাখাল, হিরশ, মাsার, লাটু eখােন বাস কিরেতেছন। শয্ামপুকুেরর েদেবnd েঘাষ আিসয়ােছন। ীরামকৃ  দিkণ-
পূবর্ বারাnায় ভkসে  বিসয়া আেছন। 
 
        eকজন ভk িজjাসা কিরেতেছন -- ভিk িকেস হয়? 
 
        ীরামকৃ  (বলরােমর িপতা pভৃিত ভkেদর pিত) -- eিগেয় পড়। সাত েদuিড়র পর রাজা আেছন। সব 
েদuিড় পার হেয় েগেল তেব েতা রাজােক েদখেব। 
 
        “আিম চানেক anপূণর্া pিত ার সময় dািরকবাবুেক বেলিছলাম, (1874-75) বড় দীিঘেত বড় মাছ আেছ 
গভীর জেল। চার েফেল, েসi চােরর গেn oi বড় মাছ আসেব। eক-eকবার ঘাi েদেব। েpম-ভিkrপ চার।” 
 

[ ীরামকৃ  o aবতারতtt ]          
 
        “ঈ র নরলীলা কেরন। মানুেষ িতিন aবতীণর্ হন, েযমন ীকৃ , রামচnd, ৈচতনয্েদব। 
 
        “আিম েকশব েসনেক বেলিছলাম েয, মানুেষর িভতর িতিন েবিশ pকাশ। মােঠর আেলার িভেত েছাট েছাট 
গতর্ থােক; তাহােদর বেল ঘুটী। ঘুটীর িভতর মাছ, কাঁকড়া জেম থােক। মাছ, কাঁকড়া খুঁজেত েগেল oi ঘুটীর 
িভতর খঁুজেত হয়; ঈ রেক খুঁজেত হেল aবতােরর িভতর খঁুজেত হয়। 
 
        “oi েচৗdেপায়া মানুেষর িভতের জগnাতা pকাশ হন। গােন আেছ -- 
 
  শয্ামা মা িক কল কেরেছ! 
 েচৗdেপায়া কেলর িভতির কত র  েদখােতেছ! 
 আপিন থািক কেলর িভতির    কল ঘুরায় ধের কলডুির, 
 কল বেল আপিন ঘুির জােন না েক েঘারােতেছ। 
 
        “িকnt ঈ রেক জানেত হেল, aবতারেক িচনেত েগেল, সাধেনর pেয়াজন। দীিঘেত বড় বড় মাছ আেছ, চার 
েফলেত হয়। dেধেত মাখন আেছ, মnন করেত হয়। সিরষার িভতর েতল আেছ, সিরষােক িপষেত হয়। েমিথেত 
হাত রাঙা হয়, েমিথ বাটেত হয়।” 
 

[িনরাকার সাধনা o ীরামকৃ  ] 
 
        ভk ( ীরামকেৃ র pিত) -- আcা, িতিন সাকার না িনরাকার? 
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        ীরামকৃ  -- দাঁড়াo, আেগ কলকাতায় যাo তেব েতা জানেব, েকাথায় গেড়র মাঠ, েকাথায় eিসয়ািটক 
েসাসাiিট, েকাথায় বা াল বয্া ! 
 
        “খড়দা বামুনপাড়া েযেত হেল আেগ েতা খড়দায় েপৗঁছুেত হেব। 
 
        “িনরাকার সাধনা হেব না েকন; তেব বড় কিঠন। কািমনী-কা ন তয্াগ না হেল হয় না! বািহের তয্াগ আবার 
িভতের তয্াগ। িবষয়বুিdর েলশ থাকেল হেব না। 
 
        “সাকার সাধনা েসাজা। তেব েতমন েসাজা নয়। 
 
        “িনরাকার সাধনা, jানেযােগর সাধনা, ভkেদর কােছ বলেত নাi। aেনক কে  eকটু ভিk হেc, সব 
spবৎ বলেল ভিkর হািন হয়। 
 
        “কবীর দাস িনরাকারবাদী। িশব, কালী, কৃ  eেদর মানত না। কবীর বলত, কালী চাল কলা খান; কৃ  
েগাপীেদর হাততািলেত বানর নাচ নাচেতন। (সকেলর হাসয্) 
 
        “িনরাকার সাধক হয়েতা আেগ দশভুজা দশর্ন করেল; তারপর চতুভুর্জ, তারপর িdভুজ েগাপাল; েশেষ aখ  
েজয্ািতঃ দশর্ন কের তাiেত লীন। 
 
        “দtােtয়, জড়ভরত bhদশর্েনর পর আর েফর নাi -- erপ আেছ। 
 
        “eকমেত আেছ কেদব েসi bh-সমুেdর eকিট িবn ুমাt আsাদ কেরিছেলন। সমুেdর িহেlাল-কেlাল 
দশর্ন, বণ কেরিছেলন; িকnt সমুেd ডুব েদন নাi। 
 
        “eকজন bhচারী বেলিছল, েকদােরর oিদেক েগেল শরীর থােক না। েসirপ bhjােনর পর আর শরীর 
থােক না। eকুশ িদেন মৃতুয্। 
 
        “pাচীেরর oপাের aনn মাঠ। চারজন বnু pাচীেরর oপাের িক আেছ েদখেত েচ া করেল। eক-eকজন 
pািচেরর uপর uেঠ, oi মাঠ দশর্ন কের হা হা কের েহেস aপরপাের পেড় েযেত লাগল। িতনজন েকান খপর 
িদেল না। eকজন ধু খপর িদেল। তার bhjােনর পরo শরীর রiল, েলাকিশkার জনয্। েযমন aবতার আিদর। 
 
        “িহমালেয়র ঘের পাবর্তী জngহণ করেলন; আর িপতােক তাঁর নানান rপ েদখােত লাগেলন। িহমালয় 
বলেলন, মা, e-সব rপ েতা েদখলাম। িকnt েতামার eকিট bhsrপ আেছ -- েসiিট eকবার েদখাo। পাবর্তী 
বলেলন, বাবা, তুিম যিদ bhjান চাo, তাহেল সংসারতয্াগ কের সাdস  করেত হেব। 
 
        “িহমালয় েকানমেত ছােড়ন না। তখন পাবর্তী eকবার েদখােলন। েদখেতi িগিররাজ eেকবাের মূিছর্ত।” 
 

[ ীরামকৃ  o ভিkেযাগ ] 
 
        “e যা বললুম সব িবচােরর কথা। bh সতয্ জগৎ িমথয্া -- ei িবচার। সব spবৎ! বড় কিঠন পথ। e-
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পেথ তাঁর লীলা spবৎ, িমথয্া হেয় যায়। আবার ‘আিম’টাo uেড় যায়। e-পেথ aবতারo মােন না। বড় কিঠন। 
e-সব িবচােরর কথা ভkেদর েবিশ নেত নাi। 
 
        “তাi ঈ র aবতীণর্ হেয় ভিkর uপেদশ েদন। শরণাগত হেত বেলন। ভিk েথেক তাঁর কৃপায় সব হয় -- 
jান, িবjান সব হয়। 
 
        “িতিন লীলা করেছন -- িতিন ভেkর aধীন। 
 
        “েকান কেলর ভিkেডাের আপিন শয্ামা বাঁধা আেছ! 
 
        “কখনo ঈ র চুmক হন, ভk ছঁুচ হয়। আবার কখনo ভk চুmক হয়, িতিন ছুঁচ হন। ভk তাঁেক েটেন লয় 
-- িতিন ভkবৎসল, ভkাধীন। 
 
        “eক মেত আেছ যেশাদািদ েগাপীগণ পূবর্জেn িনরাকারাবাদী িছেলন। তাঁেদর তােত তৃিp হয় নাi। 
বৃnাবনলীলায় তাi ীকৃ েক লেয় আনn। ীকৃ  eকিদন বলেলন, েতামােদর িনতয্ধাম দশর্ন করােবা, eেসা 
যমুনায় sান করেত যাi। তাঁরা যাi ডুব িদেয়েছন -- eেকবাের েগালকদশর্ন। আবার তারপর aখ  েজয্ািতঃ 
দশর্ন। যেশাদা তখন বলেলন, কৃ  ের o-সব আর েদখেত চাi না -- eখন েতার েসi মানুষrপ েদখেবা! েতােক 
েকােল করেবা, খাoয়ােবা। 
 
        “তাi aবতাের িতিন েবিশ pকাশ। aবতােরর শরীর থাকেত থাকেত তাঁর পূজা েসবা করেত হয়। 
 
 ‘েস েয েকাঠার িভতর েচারকুঠির 
        েভার হেল েস লুকােব ের।’ 
 
        “aবতারেক সকেল িচনেত পাের না। েদহধারণ করেল েরাগ, েশাক, kুধা, তৃ া সবi আেছ, মেন হয়, 
আমােদরi মেতা। রাম সীতার েশােক েকঁেদিছেলন -- 
 
 ‘প ভূেতর ফাঁেদ, bh পেড় কাঁেদ।’ 
 
        “পুরােণ আেছ, িহরণয্াk বেধর পর বরাহ aবতার নািক ছানা-েপানা িনেয় িছেলন -- তােদর মাi 
িদিcেলন। (সকেলর হাসয্) sধােম যাবার নামিট নাi। েশেষ িশব eেস িtশূল িদেয় শরীর নাশ করেল, িতিন িহ-
িহ কের েহেস sধােম েগেলন।” 
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সpদশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , ভবনাথ, রাখাল, মিণ লাটু pভৃিত সে  
 
        ৈবকােল ভবনাথ আিসয়ােছন। ঘের রাখাল, মাsার, হিরশ pভৃিত আেছন। শিনবার, 22েশ িডেসmর, 
1883। 
 
        ীরামকৃ  (ভবনােথর pিত) -- aবতােরর uপর ভালবাসা eেলi হল। আহা েগাপীেদর িক ভালবাসা! 
 
        ei বিলয়া গান গািহেতেথন েগাপীেদর ভােব: 
 
 গান -- শয্াম তুিম পরােণর পরাণ। 
 গান -- ঘের যাবi েয না েগা (সি নীয়া) 
 গান -- েসিদন আিম dয়াের দাঁড়ােয়। 
 (বঁধু যখন িবিপন যাo, িবিপন যাo) 
 (বঁধু icা হয়, icা হয় রাখাল হেয় েতামার বাধা মাথায় বi!) 
 
        “রাসমেধয্ যখন ীকৃ  anিহর্ত হেলন, েগাপীরা eেকবাের unািদনী। বৃk েদেখ বেল, তুিম বুিঝ তপsী, 

ীকৃ েক িন য় েদেখছ! তা না হেল িন ল, সমািধs হেয় রেয়ছ েকন? তৃণাcািদত পৃিথবী েদেখ বেল, েহ 
পৃিথবী, তুিম িনি ত তাঁেক দশর্ন কেরছ, না হেল তুিম েরামাি ত হেয় রেয়ছ েকন? aবশয্ তুিম তাঁর sশর্সুখ 
সেmাগ কেরছ! আবার মাধবীেক েদেখ বেল, ‘o মাধবী, আমায় মাধব েদ!’ েগাপীেদর েpেমাnাদ! 
 
        “যখন akূর eেলন, ীকৃ , বলরাম মথুরা যাবার জনয্ তাঁর রেথ uঠেলন, তখন েগাপীরা রেথর চাকা ধের 
রiেলন, েযেত েদেবন না।” 
 
        ei বিলয়া ীরামকৃ  আবার গান গািহেতেছন: 
 
 ধেরা না ধেরা না রথচk, রথ িক চেk চেল! 
 েয চেkর চkী হির, যাঁর চেk জগৎ চেল! 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, “রথ িক চেk চেল” -- e-কথাgিল আমার বড় লােগ। “েয চেk bhা  েঘাের!” 
“রথীর আjা লেয় সারিথ চালায়!” 
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grrপী ীরামকৃ  ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 

সমািধমিnের -- ঈ রদশর্ন o ঠাকুেরর পরমহংস aবsা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার ঘেরর দিkণ-পূেবর্র বারাnায় রাখাল, লাটু, মিণ, হিরশ pভৃিত ভkসে  বিসয়া 
আেছন। েবলা নয়টা হেব। রিববার, agহায়ণ কৃ া নবমী, 23েশ িডেসmর, 1883। 
 
        মিণর grগৃেহ বােসর আজ দশম িদবস। 
 
        ীযুত মেনােমাহন েকাnগর হiেত সকাল েবলা আিসয়ােছন। ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া o িকয়ৎkণ িব াম 
কিরয়া আবার কিলকাতায় যাiেবন। হাজরাo ঠাকুেরর কােছ বিসয়া আেছন। নীলকে র েদেশর eকজন ৈব ব 
ঠাকুরেক গান নাiেতেছন। ৈব ব pথেম নীলকে র গান গাiেলন: 
 
 ীেগৗরা সুnর নব-নটবর তপতকা ন কায়। 
 কের srপ িবিভn, লুকাiেয় িচh, aবতীণর্ নদীয়ায়। 
 কিলেঘার anকার িবনািশেত, unত ujjল রস pকািশেত, 
 িতন বা া িতন বst আsািদেত, eেসছ িতেনির দায়; -- 
 েস িতন পরেশ, িবরস-হরেষ, দরেশ জগৎ মাতায় ৷৷ 
 নীলাb েহমােb কিরেয় আবৃত, hািদনীর পূরাo েদহেভদগত; -- 
 aিধrঢ় মহাভােব িবভািবত, সািttকািদ িমেল যায়; 
 েস ভাব আsাদেনর জনয্, কােnন aরেণয্, 
       েpেমর বেনয্ েভেস যায় ৷৷  
 নবীন সnয্াসী, সুতীথর্ aেnষী, কভু নীলাচেল কভু যান কাশী; 
 aযাচক েদন েpম রািশ রািশ, নািহ জািতেভদ তায়; 
 িdজ নীলকে  ভেণ, ei বা া মেন, কেব িবকাব েগৗেরর পায়। 
 
        পেরর গানিট মানসপূজা সmেn। 
 
        ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- e-গান (মানসপূজা) িক eকরকম লাগল। 
 
        হাজরা -- e সাধেকর নয়, -- jান দীপ, jান pিতমা! 
 

[প বটীেত েতাতাপুরীর knন -- পdেলাচেনর knন ] 
 
        ীরামকৃ  -- আমার েকমন েকমন েবাধ হল! 
 
        “আেগকার সব গান িঠক িঠক। প বটীেত, নয্াংটার কােছ আিম গান েগেয়িছলাম, -- ‘জীব সাজ সমের, 
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রণেবেশ কাল pেবেশ েতার ঘের।’ আর-eকটা গান -- ‘েদাষ কাr নয় েগা মা, আিম sখাত সিলেল ডুেব মির 
শয্ামা।’ 
 
        “নয্াংটা aত jানী, -- মােন না বুেঝi কাঁদেত লাগল। 
 
        “e-সব গােন েকমন িঠক িঠক কথা -- 
 
        “ভাব ীকাn নরকাnকারীের িনতাn কৃতাn ভয়াn হিব! 
 
        “পdেলাচন আমার মুেখ রামpসােদর গান েন কাঁদেত লাগল। েদখ, aত বড় পি ত!” 
 

[God-vision -- One and Many: Unity in Diversity -- 
ঠাকুর ীরামকৃ  o িবিশ াৈdতবাদ ] 

 
        আহােরর পর ঠাকুর eকটু িব াম কিরয়ােছন। েমেঝেত মিণ বিসয়া আেছন। নহবেতর েরাশনেচৗিক বাজনা 

িনেত িনেত ঠাকুর আনn কিরেতেছন। 
 
        বেণর পর মিণেক বুঝাiেতেছন, bhi জীবজগৎ হেয় আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- েকu বলেল, aমুক sােন হিরনাম নাi। বলবামাti েদখলাম, িতিনi সব জীব1 
হেয় আেছন। েযন aসংখয্ জেলর ভুড়ভুিড় -- জেলর িবm! আবার েদখিছ েযন aসংখয্ বিড় বিড়! 
 
        “o-েদশ েথেক বধর্মােন আসেত আসেত েদৗেড় eকবার মােঠর পােন েগলাম, -- বিল, েদিখ, eখােন 
জীবরা েকমন কের খায়, থােক! িগেয় েদিখ মােঠ িপঁপেড় চেলেছ! সব sানi ৈচতনয্ময়!” 
 
        হাজরা ঘের pেবশ কিরয়া েমেঝেত বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- নানা ফুল -- পাপিড় থাক থাক2 তাo েদেখিছ! -- েছাট িবm, বড় িবm! 
 
        ei সকল ঈ রীয়rপদশর্ন-কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর সমািধs হiেতেছন। বিলেতেছন, আিম হেয়িছ! 
আিম eেসিছ! 
 
        ei কথা বিলয়াi eেকবাের সমািধs হiেলন। সমs িsর! aেনকkণ সেmােগর পর বািহেরর eকটু hঁশ 
আিসেতেছ। 
 
        eiবার বালেকর নয্ায় হািসেতেছন। েহেস েহেস ঘেরর মেধয্ পাদচারণ কিরেতেছন। 

                                                 
1 সবর্ভূতsমাtানং সবর্ভূতািন চাtািন 
2 ঈkেত েযাগযুkাtা সবর্t সমদশর্নঃ।।                                                                          [গীতা, 6।29] 
  আtিন ৈচবং িবিচtা িহ।                                                                                [েবদাnসূt, 2।1।28] 
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[েkাভ, বাসনা েগেলi পরমহংস aবsা -- সাধনকােল বটতলায় পরমহংসদশর্ন-কথা ] 

 
        adুতদশর্েনর পর চkু হiেত েযrপ আনn-েজয্ািতঃ বািহর হয়, েসirপ ঠাকুেরর চেkর ভাব হiল। মুেখ 
হাসয্। শূনয্দৃি । 
 
        ঠাকুর পায়চাির কিরেত কিরেত বিলেতেছন -- 
 
        “বটতলায় পরমহংস েদখলম -- eiরকম েহেস চলিছল! -- েসi srপ িক আমার হল!” 
 
        eirপ পাদচারেণর পর ঠাকুর েছাট খাটিটেত িগয়া বিসয়ােছন o জগnাতার সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “যাক আিম জানেতo চাi না! -- মা, েতামার পাদপেd েযন dাভিk থােক।” 
 
        (মিণর pিত) -- েkাভ বাসনা েগেলi ei aবsা! 
 
        আবার মােক বিলেতেছন, “মা! পূজা uিঠেয়ছ; -- সব বাসনা েযন যায় না! পরমহংস েতা বালক -- 
বালেকর মা চাi না? তাi তুিম মা, আিম েছেল। মার েছেল মােক েছেড় েকমন কের থােক!” 
 
        ঠাকুর erপ sের মার সে  কথা বিলেতেছন েয, পাষাণ পযর্n িবগিলত হiয়া যায়। আবার মােক 
বিলেতেছন, “ ধু aৈdতjান! হয্াk  থু!! যতkণ ‘আিম’ েরেখছ ততkণ তুিম! পরমহংস েতা বালক, বালেকর মা 
চাi না?” 
 
        মিণ aবাk  হiয়া ঠাকুেরর ei েদবdলর্ভ aবsা েদিখেতেছন। ভািবেতেছন ঠাকুর aেহতুক কৃপািসnু। 
তাঁহারi িব ােসর জনয্ -- তাঁহারi ৈচতেনয্র জনয্ -- আর জীবিশkার জনয্ grrপী ঠাকুর ীরামকৃে র ei 
পরমহংস aবsা। 
 
        মিণ আরo ভািবেতেছন -- “ঠাকুর বেলন, aৈdত -- ৈচতনয্ -- িনতয্ানn। aৈdতjান হেল ৈচতনয্ হয়, -- 
তেবi িনতয্নn হয়। ঠাকুেরর ধু aৈdতjান নয়, -- িনতয্ানেnর aবsা। জগnাতার েpমানেn সবর্দাi িবেভার, 
-- মােতায়ারা!” 
 
        হাজরা ঠাকুেরর ei aবsা হঠাৎ েদিখয়া হাতেজাড় কিরয়া মােঝ মােঝ বিলেত লািগেলন -- “ধনয্! ধনয্!” 
 
        ীরামকৃ  হাজরােক বিলেতেছন, “েতামার িব াস কi? তেব তুিম eখােন আছ েযমন জিটেল-কুিটেল -- 
লীলা েপা াi জনয্।” 
 
        ৈবকাল হiয়ােছ। মিণ eকাকী েদবালেয় িনজর্েন েবড়াiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃে র ei adুত aবsা 
ভািবেতেছন। আর ভািবেতেছন, ঠাকুর েকন বিলেলন, “েkাভ বাসনা েগেলi ei aবsা।” ei grrপী ঠাকুর 

ীরামকৃ  েক? sয়ং ভগবান িক আমােদর জনয্ েদহধারণ কের eেসেছন? ঠাকুর বেলন, ঈ রেকািট -- 
aবতারািদ -- না হেল জড়সমািধ (িনিবর্কlসমািধ) হেত েনেম আসেত পাের না। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

আhstামৃষয়ঃ সেবর্ েদবিষর্নর্ারদsথা। 
                   aিসেতা েদবেলা বয্াসঃ sয়ং ৈচব bবীিষ েম।।   [গীতা, 10।13] 

 
gহয্কথা 

 
        পরিদন ঠাকুর ীরামকৃ  ঝাuতলায় মিণর সিহত eকাকী কথা কিহেতেছন। েবলা আটটা হiেব। েসামবার, 
কৃ পেkর দশমী িতিথ। 24েশ িডেসmর, 188ত ী াb। আজ মিণর pভুসে  eকাদশ িদবস। 
 
        শীতকাল। সূযর্েদব পূবর্েকােণ সেব uিঠয়ােছন। ঝাuতলার পি মিদেক গ া বিহয়া যাiেতেছন, eখন 
utরবািহনী -- সেব েজায়ার আিসয়ােছ। চতুর্িদেক বৃkলতা। aনিতদূের সাধনার sান েসi িবlতrমূল েদখা 
যাiেতেছ। ঠাকুর পূবর্াসয্ হiয়া কথা কিহেতেছন। মিণ utরাসয্ হiয়া িবনীতভােব িনেতেছন। ঠাকুেরর ডানিদেক 
প বটী o হাঁসপুকুর। শীতকাল, সূেযর্াদেয় জগৎ েযন হািসেতেছ। ঠাকুর bhjােনর কথা বিলেতেছন। 
 

[েতাতাপুরীর ঠাকুেরর pিত bhjােনর uপেদশ ] 
 
        ীরামকৃ  -- িনরাকারo সতয্, সাকারo সতয্। 
 
        “নয্াংটা uপেদশ িদত, -- সিcদানn bh িকrপ। েযমন aনn সাগর -- ঊে র্ িনেচ, ডাiেন বােম, জেল 
জল। কারণ -- সিলল। জল িsর। -- কাযর্ হেল তর । সৃি -িsিত-pলয় -- কাযর্। 
 
        “আবার বলত, িবচার েযখােন িগেয় েথেম যায় েসi bh। েযমন কপূর্র jালােল পুেড় যায়, eকটু ছাio 
থােক না। 
 
        “bh বাকয্-মেনর aতীত। লুেনর পুতুল সমুd মাপেত িগছল। eেস আর খবর িদেল না। সমুেdেতi গেল 
েগল। 
 
        “ঋিষরা রামেক বেলিছেলন, ‘রাম, ভরdাজািদ েতামােক aবতার বলেত পােরন। িকnt আমরা তা বিল না। 
আমরা শbbেhর uপাসনা কির। আমরা মানুষrপ চাi না।’ রাম eকটু েহেস pসn হেয়, তােদর পূজা gহণ কের 
চেল েগেলন।” 
 

[িনতয্, লীলা -- di-i সতয্ ] 
 
        “িকnt যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। েযমন বেলিছ, ছাদ আর িসঁিড়। ঈ রলীলা, েদবলীলা, নরলীলা, 
জগৎলীলা। নরলীলায় aবতার। নরলীলা িকrপ জান? েযমন বড় ছােদর জল নল িদেয় hড়hড় কের পড়েছ। েসi 
সিcদানn, তাঁরi শিk eকিট pণালী িদেয় -- নেলর িভতর িদেয় আসেছ। েকবল ভরdাজািদ বারজন ঋিষ 
রামচndেক aবতার বেল িচেনিছেলন। aবতারেক সকেল িচনেত পাের না।” 
 



1883, 24েশ িডেসmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  িক aবতার? ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- kুিদরােমর গয়াধােম sp -- ঠাকুরেক hদেয়র মার পূজা 
-- ঠাকুেরর মেধয্ মথুেরর ঈ রীদশর্ন -- ফুলুi শয্ামবাজাের ীেগৗরাে র আেবশ ] 

 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- িতিন aবতার হেয় jান ভিk িশkা েদন। আcা, আমােক েতামার িকrপ েবাধ 
হয়? 
 
        “আমার বাবা গয়ােত িগছেলন। েসখােন রঘুবীর sপন িদেলন, আিম েতােদর েছেল হব। বাবা sপন েদেখ 
বলেলন, ঠাকুর, আিম দিরd bাhণ, েকমন কের েতামার েসবা করব! রঘুবীর বলেলন -- তা হেয় যােব। 
 
        “িদিদ -- hেদর মা -- আমার পা পূজা করত ফুল-চnন িদেয়। eকিদন তার মাথায় পা িদেয় (মা) বলেল, 
েতার কাশীেতi মৃতুয্ হেব। 
 
        “েসেজাবাবু বলেল, বাবা, েতামার িভতের আর িকছু নাi, -- েসi ঈ রi আেছন। েদহটা েকবল েখাল 
মাt, -- েযমন বািহের কুমেড়ার আকার িকnt িভতেরর শাঁস-িবিচ িকছুi নাi। েতামায় েদখলাম, েযন েঘামটা িদেয় 
েকu চেল যােc। 
 
        “আেগ থাকেত সব েদিখেয় েদয়। বটতলায় (প বটীতলায়) েগৗরাে র সংকীতর্েনর দল েদেখিছলাম। তার 
িভতর েযন বলরামেক েদেখিছলাম, -- আর েযন েতামায় েদেখিছলাম। 
 
        “েগৗরাে র ভাব জানেত েচেয়িছলাম। o-েদেশ -- শয্ামবাজাের -- েদখােল। গােছ পাঁিচেল েলাক, -- 
রাতিদন সে  সে  েলাক! সাতিদন হাগবার েজা িছল না। তখন বললাম, মা, আর কাজ নাi। তাi eখন শাn। 
 
        “আর eকবার আসেত হেব। তাi পাষর্দেদর সব jান িদিc না। (সহােসয্) েতামােদর যিদ সব jান িদi -
- তাহেল েতামরা আর সহেজ আমার কােছ আসেব েকন? 
 
        “েতামায় িচেনিছ -- েতামার ৈচতনয্-ভাগবত পড়া েন। তুিম আপনার জন -- eক সtা -- েযমন িপতা 
আর পুt। eখােন সব আসেছ -- েযন কলিমর দল, -- eক জায়গায় টানেল সবটা eেস পেড়। পরsর সন 
আtীয় -- েযমন ভাi ভাi। জগnােথ রাখাল, হিরশ-টিরশ িগেয়েছ, আর তুিমo িগেয়ছ -- তা িক আলাদা বাসা 
হেব? 
 
        “যতিদন eখােন আস নাi, ততিদন ভুেল িছেল; eখন আপনােক িচনেত পারেব। িতিন grrেপ eেস 
জািনেয় েদন।” 
 

[েতাতাপুরীর uপেদশ -- grrপী ীভগবান s-srপেক জািনেয় েদন ] 
 
        “নয্াংটা বাঘ আর ছাগেলর পােলর গl বেলিছল! eকটা বািঘনী ছাগেলর পাল আkমণ কেরিছল। eকটা 
বয্াধ দূর েথেক েদেখ oেক েমের েফলেল। oর েপেট ছানা িছল, েসটা pসব হেয় েগল। েসi ছানাটা ছাগেলর সে  
বড় হেত লাগল। pথেম ছাগলেদর মােয়র dধ খায়, -- তারপর eকটু বড় হেল ঘাস েখেত আরm করেল। আবার 
ছাগলেদর মেতা ভয্া ভয্া কের। kেম খুব বড় হল -- িকnt ঘাস খায় আর ভয্া ভয্া কের। েকান জােনায়ার আkমণ 
করেল ছাগলেদর মেতা েদৗেড় পালায়! 
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        “eকিদন eকটা ভয়ংকর বাঘ ছাগলেদর পাল আkমণ করেল। েস aবাk  হেয় েদখেল েয, oেদর িভতর 
eকটা বাঘ ঘাস খািcল, -- ছাগলেদর সে  সে  েদৗেড় পালাল! তখন ছাগলেদর িকছু না বেল oi ঘাসেখেকা 
বাঘটােক ধরেল। েসটা ভয্া ভয্া করেত লাগল! আর পালাবার েচ া করেত লাগল। তখন েস তােক eকটা জেলর 
ধাের েটেন িনেয় েগল। আর বলেল, ‘ei জেলর িভতর েতার মুখ েদখ। েদখ, আমারo েযমন হাঁিড়র মেতা মুখ, 
েতারo েতমিন।’ তারপর তার মুেখ eকটু মাংস gঁেজ িদেল। pথেম, েস েকানমেত েখেত চায় না -- তারপর eকটু 
আsাদ েপেয় েখেত লাগল। তখন বাঘটা বলেল, ‘তুi ছাগলেদর সে  িছিল আর তুi oেদর মেতা ঘাস খািcিল! 
িধk  েতােক!’ তখন েস লিjত হল। 
 
        “ঘাস খাoয়া িক না কািমনী-কা ন িনেয় থাকা। ছাগেলর মেতা ভয্া ভয্া কের ডাকা, আর পালােনা -- 
সামানয্ জীেবর মেতা আচরণ করা। বােঘর সে  চেল যাoয়া, -- িক না, gr িযিন ৈচতনয্ করােলন; তাঁর শরণাগত 
হoয়া, তাঁেকi আtীয় বেল জানা; িনেজর িঠক মুখ েদখা িক না s-srপেক েচনা।” 
 
        ঠাকুর দ ায়মান হiেলন। চতুিদর্ক িনsb। েকবল ঝাuগােছর েসাঁ-েসাঁ শb o গ ার কুলুকুলু িন। িতিন 
েরল পার হiয়া প বটীর মধয্ িদয়া িনেজর ঘেরর িদেক মিণর সিহত কথা কiেত কiেত যাiেতেছন। মিণ 
মntমুেgর নয্ায় সে  সে  যাiেতেছন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র বটমূেল pণাম ] 
 
        প বটীেত আিসয়া, েযখােন ডালিট পেড় েগেছ, েসiখােন দাঁড়াiয়া পূবর্াসয্ হiয়া বটমূেল, চাতাল মsক 
dারা sশর্ কিরয়া pণাম কিরেলন। ei sান সাধেনর sান; -- eখােন কত বয্াকুল knন -- কত ঈ রীয় rপ 
দশর্ন। আর মার সে  কত কথা হiয়ােছ! -- তাi িক ঠাকুর eখােন যখন আেসন, তখন pণাম কেরন? 
 
        বকুলতলা হiয়া নহবেতর কােছ আিসয়ােছন। মিণ সে । 
 
        নহবেতর কােছ আিসয়া হাজরােক েদিখেলন। ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন, “েবিশ েখেয়া না। আর িচবাi 
েছেড় দাo। যােদর িচবাi, তােদর jান হয় না! আচার যতটুকু দরকার, ততটুেক করেব। েবিশ বাড়াবািড় কেরা 
না।” ঠাকুর িনেজর ঘের িগয়া uপেবশন কিরেলন। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

রাখাল, রাম, সুেরnd, লাটু pভৃিত ভkসে  
 
        আহারােn ঠাকুর eকটু িব াম কিরেতেছন। আজ 24েশ িডেসmর। বড়িদেনর ছুিট আরm হiয়ােছ। 
কিলকাতা হiেত সুেরnd, রাম pভৃিত ভেkরা kেম kেম আিসেতেছন। 
 
        েবলা eকটা হiেব। মিণ eকাকী ঝাuতলায় েবড়াiেতেছন, eমন সময় েরেলর িনকট দাঁড়াiয়া হিরশ 
uৈcঃsের মিণেক বিলেতেছন -- pভু ডাকেছন, -- িশবসংিহতা পড়া হেব। 
 
        িশবসংিহতায় েযােগর কথা আেছ, -- ষট্ চেkর কথা আেছ। 
 
        মিণ ঠাকুেরর ঘের আিসয়া pণাম কিরয়া uপেবশন কিরেলন। ঠাকুর খােটর uপর, ভেkরা েমেঝর uপর 
বিসয়া আেছন। িশবসংিহতা eখন আর পড়া হiল না। ঠাকুর িনেজi কথা কিহেতেছন। 
 

[েpমাভিk o ীবৃnাবনলীলা -- aবতার o নরলীলা ] 
 
        ীরামকৃ  -- েগাপীেদর েpমাভিk। েpমাভিkেত dিট িজিনস থােক, -- aহংতা আর মমতা। আিম 
কৃ েক েসবা না করেল কৃে র aসুখ হেব, -- eর নাম aহংতা। eেত ঈ রেবাধ থােক না। 
 
        “মমতা, -- ‘আমার আমার’ করা। পােছ পােয় িকছু আঘাত লােগ, েগাপীেদর eত মমতা, তােদর সূk 
শরীর ীকৃে র চরণতেল থাকত। 
 
        “যেশাদা বলেলন, েতােদর িচnামিণ-কৃ  জািন না, আমার েগাপাল! েগাপীরাo বলেছ, ‘েকাথায় আমার 
pাণবlভ! আমার hদয়বlভ!’ ঈ রেবাধ নাi। 
 
        “েযমন েছাট েছেলরা, েদেখিছ, বেল, ‘আমার বাবা’। যিদ েকu বেল, ‘না, েতার বাবা নয়’; -- তাহেল 
বলেব ‘না, আমার বাবা।’ 
 
        “নরলীলায় aবতারেক িঠক মানুেষর মেতা আচরণ করেত হয়, -- তাi িচনেত পারা কিঠন। মানুষ হেয়েছন 
েতা িঠক মানুষ। েসi kুধা-তৃ া, েরাগেশাক, কখন বা ভয় -- িঠক মানুেষর মেতা। রামচnd সীতার েশােক কাতর 
হয়িছেলন। েগাপাল নেnর জুেতা মাথায় কের িনেয় িগছেলন -- িপঁেড় বেয় িনেয় িগছেলন। 
 
        “িথেয়টাের সাধু সােজ, সাধুর মতi বয্বহার করেব, -- েয রাজা েসেজেছ তার মেতা বয্বহার করেব না। যা 
েসেজেছ তাi aিভনয় করেব। 
 
        “eকজন বhrপী েসেজেছ, ‘তয্াগী সাধু’। সাজিট িঠক হেয়েছ েদেখ বাবুরা eকিট টাকা িদেত েগল। েস 
িনেল না, u ঁh কের চেল েগল। গা-হাত-পা ধুেয় যখন সহজ েবেশ eেলা, বলেল, ‘টাকা দাo’। বাবুরা বলেল, ‘ei 
তুিম টাকা েনেবা না বেল চেল েগেল, আবার টাকা চাiছ?’ েস বলেল, ‘তখন সাধু েসেজিছ, টাকা িনেত নাi।’ 
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        “েতমিন ঈ র, যখন মানুষ হন, িঠক মানুেষর মেতা বয্বহার কেরন। 
 
        “বৃnাবেন েগেল aেনক লীলার sান েদখা যায়।” 
 

[সুেরেndর pিত uপেদশ -- ভkেসবাথর্ দান o সতয্কথা ] 
 
        সুেরnd -- আমরা ছুিটেত িগছলাম; বড় “পয়সা দাo”, “পয়সা দাo” কের। ‘দাo’ ‘দাo’ করেত লাগল -- 
পা ারা আর সব। তােদর বললুম, ‘আমরা কাল কলকাতা যাব’। বেল, েসi িদনi পলায়ন। 
 
        ীরামকৃ  -- o িক! িছ! কাল যাব বেল আজ পালােনা! িছ! 
 
        সুেরnd (লিjত হiয়া) -- বেনর মেধয্ মােঝ মােঝ বাবাজীেদর েদেখিছলাম, িনজর্েন বেস সাধন-ভজন 
করেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বাবাজীেদর িকছু িদেল? 
 
        সুেরnd -- আেj, না। 
 
        ীরামকৃ  -- o ভাল কর নাi। সাধুভkেদর িকছু িদেত হয়। যােদর টাকা আেছ, তােদর orপ েলাক 
সামেন পড়েল িকছু িদেত হয়। 
 

[ ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- মথুর সে  ীবৃnাবন-দশর্ন, 1868 ] 
 
        “আিম বৃnাবেন িগছলাম -- েসেজাবাবুেদর সে । 
 
        “মথুরার rবঘাট যাi েদখলাম aমিন দp  কের দশর্ন হল, বসুেদব কৃ  েকােল যমুনা পার হেcন। 
 
        “আবার সnয্ার সময় যমুনাপুিলেন েবড়ািc, বািলর uপর েছাট েছাট েখােড়াঘর। বড় কুলগাছ। েগাধিূলর 
সময় গাভীরা েগা  েথেক িফের আসেছ। েদখলাম েহঁেট যমুনা পার হেc। তারপেরi কতকgিল রাখাল গাভীেদর 
িনেয় পার হেc। 
 
        “েযi েদখা, aমিন ‘েকাথায় কৃ !’ বেল -- েবhশঁ হেয় েগলাম। 
 
        শয্ামকু , রাধাকু  দশর্ন করেত icা হেয়িছল। পালিক কের আমায় পািঠেয় িদেল। aেনকটা পথ; লুিচ, 
িজিলিপ পালিকর িভতের িদেল। মাঠ পার হবার সময় ei েভেব কাঁদেত লাগলাম, ‘কৃ  ের! তুi নাi, িকnt েসi 
সব sান রেয়েছ! েসi মাঠ, তুিম েগাr চরােত!’ 
 
        “hেদ রাsায় সে  সে  েপছেন আসিছল। আিম চেkর জেল ভাসেত লাগলাম। িবয়ারােদর দাঁড়ােত বলেত 
পারলাম না! 
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        শয্ামকু , রাধাকু েত িগেয় েদখলাম, সাধুরা eকিট eকিট ঝুপিড়র মেতা কেরেছ; -- তার িভতের িপছেন 
িফের সাধন-ভজন করেছ -- পােছ েলােকর uপর দৃি পাত হয়। dাদশ বন েদখবার uপযুk। ব িুবহারীেক েদেখ 
ভাব হেয়িছল, আিম তাঁেক ধরেত িগিছলাম। েগািবনজীেক diবার েদখেত চাiলাম না। মথুরায় িগেয় রাখাল-
কৃ েক sপন েদেখিছলাম। hেদ o েসেজাবাবুo েদেখিছল।” 
 

        [েদবীভk ীযুk সুেরেndর েযাগ o েভাগ ] 
 
        “েতামােদর েযাগo আেছ, েভাগo আেছ। 
 
        “bhিষর্, েদবিষর্, রাজিষর্। bhিষর্, েযমন কেদব -- eকখািন বio কােছ নাi। েদবিষর্, েযমন নারদ। রাজিষর্ 
জনক, -- িন ামকমর্ কের। 
 
        “েদবীভk ধমর্, েমাk d-i পায়। আবার aথর্, কামo েভাগ কের। 
 
        “েতামােক eকিদন েদবীপুt েদেখিছলাম। েতামার di-i আেছ -- েযাগ আর েভাগ। না হেল েতামার 
েচহারা  হত।” 
 

[ঘােট ঠাকুেরর েদবীভkদশর্ন -- নবীন িনেয়াগীর েযাগ o েভাগ ] 
 
        “সবর্তয্াগীর েচহারা । eকজন েদবীভkেক ঘােট েদেখিছলাম। িনেজ খােc আর েসi সে  েদবীপূজা 
কেc। সnানভাব! 
 
        “তেব েবিশ টাকা হoয়া ভাল নয়। যd মিlকেক eখন েদখলাম ডুেব েগেছ! েবিশ টাকা হেয়েছ িক না। 
 
        “নবীন িনেয়াগী, -- তারo েযাগ o েভাগ di-i আেছ। dগর্াপূজার সময় েদিখ, বাপ-বয্াটা dজেনi চামর 
কেc।” 
 
        সুেরnd -- আjা, ধয্ান হয় না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- sরণ-মনন েতা আেছ? 
 
        সুেরnd -- আjা, মা মা বেল ঘুিমেয় পিড়। 
 
        ীরামকৃ  -- খুব ভাল। sরণ-মনন থাকেলi হল। 
 
        ঠাকুর সুেরেndর ভার লiয়ােছন। আর তাঁহার ভাবনা িক? 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o েযাগিশkা -- িশবসংিহতা 
 
        সnয্ার পর ঠাকুর ভkসে  বিসয়া আেছন। মিণo ভkেদর সিহত েমেঝেত বিসয়া আেছন। েযােগর িবষয় -
- ষট্ চেkর িবষয় -- কথা কিহেতেছন। িশব সংিহতায় েসi সকল কথা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈড়া, িপ লা, সুষুmার িভতর সব পd আেছ -- িচnয়। েযমন েমােমর গাছ, -- ডাল, পালা, 
ফল, -- সব েমােমর। মূলাধার পেd কুলকু িলনী শিk আেছন। চতুর্দল পd। িযিন আদয্াশিk িতিনi সকেলর 
েদেহ কুলকু িলনীrেপ আেছন। েযন ঘুমn সাপ কু লী পািকেয় রেয়েছ! “pসুp-ভুজগাকারা আধারপdবািসনী!” 
 
        (মিণর pিত) -- ভিkেযােগ কুলকু িলনী শী  জাgত হয়। িকnt iিন জাgত না হেল ভগবানদশর্ন হয় না। 
গান কের কের eকাgতার সিহত গাiেব -- িনজর্েন েগাপেন -- 
 
 ‘জােগা মা কুলকু িলনী! তুিম িনতয্ানn srিপণী, 
                      pসুp-ভুজগাকারা আধারপdবািসনী।’  
 
        “গােন রামpসাদ িসd। বয্াকুল হেয় গান গাiেল ঈ রদশর্ন হয়!” 
 
        মিণ -- আjা, e-সব eকবার করেল মেনর েখদ িমেট যায়! 
 
        ীরামকৃ  -- আহা! েখদ েমেটi বেট। 
 
        “েযােগর িবষয় েগাটাকতক েমাটামুিট েতামায় বেল িদেত হেব।” 
 

 [gri সব কেরন -- সাধনা o িসিd -- নেরnd sতঃিসd ] 
 
        “িক জান, িডেমর িভতর ছানা বড় না হেল পািখ েঠাকরায় না। সময় হেলi পািখ িডম ফুেটায়। 
 
        “তেব eকটু সাধনা করা দরকার। gri সব কেরন, -- তেব েশষটা eকটু সাধনা কিরেয় লন। বড় গাছ 
কাটবার সময় pায় সবটা কাটা হেল পর eকটু সের দাঁড়ােত হয়। তারপর গাছটা মড়মড় কের আপিনi েভেঙ 
পেড়। 
 
        “যখন খাল েকেট জল আেন, আর-eকটু কাটেলi নদীর সে  েযাগ হেয় যােব, তখন েয কােট েস সের 
দাঁড়ায়, তখন মািটটা িভেজ আপিনi পেড় যায়, আর নদীর জল hড়hড় কের খােল আেস। 
 
        “aহংকার, uপািধ -- e-সব তয্াগ হেলi ঈ রেক দশর্ন করা যায়। ‘আিম পি ত’, ‘আিম aমুেকর েছেল’, 
‘আিম ধনী’, ‘আিম মানী’ -- e-সব uপািধ তয্াগ হেলi দশর্ন। 
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        “ঈ র সতয্ আর সব aিনতয্, সংসার aিনতয্ -- eর নাম িবেবক। িবেবক না হেল uপেদশ gাহয্ হয় না। 
 
        “সাধনা করেত করেত তাঁর কৃপায় িসd হয়। eকটু খাটা চাi। তারপরi দশর্ন o আনnলাভ। 
 
        “aমুক জায়গায় েসানার কলসী েপাতা আেছ েন েলাক ছুেট যায়। আর খঁুড়েত আরm কের। খঁুড়েত খুঁড়েত 
মাথায় ঘাম পেড়। aেনক েখাঁড়ার পর eক জায়গায় েকাদােল ঠn  কের শb হল; েকাদাল েফেল েদেখ, কলসী 
েবিরেয়েছ িক না। কলসী েদেখ নাচেত থােক। 
 
        “কলসী বার কের েমাহর েঢেল, হােত কের গেণ -- আর খুব আনn! দশর্ন, -- sশর্ন, -- সেmাগ! -- 
েকমন?” 
 
        মিণ -- আjা, হাঁ। 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন -- 
 

[আমার আপনার েলাক েক? eকাদশী করার uপেদশ ] 
 
        “আমার যারা আপনার েলাক, তােদর বকেলo আবার আসেব। 
 
        “আহা, নেরেndর িক sভাব। মা-কালীেক আেগ যা icা তাi বলত; আিম িবরk হেয় eকিদন বেলিছলাম, 
‘শয্ালা, তুi আর eখােন আিসস না।’ তখন েস আেs আেs িগেয় তামাক সােজ। েয আপনার েলাক, তােক 
িতরsার করেলo রাগ করেব না। িক বল?” 
 
        মিণ -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- নেরnd sতঃিসd, িনরাকাের িন া। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- যখন আেস eকটা কা  সে  কের আেন। 
 
        ঠাকুর আনেn হািসেতেছন, বিলেতেছন, “eকটা কা i বেট”। 
 
        পরিদন ম লবার, 25েশ িডেসmর, কৃ পেkর eকাদশী। েবলা pায় eগারটা হiেব। ঠাকুেরর eখনo েসবা 
হয় নাi। মিণ রাখালািদ ভেkরা ঠাকুেরর ঘের বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- eকাদশী করা ভাল। oেত মন বড় পিবt হয়, আর ঈ েরেত ভিk হয়। েকমন? 
 
        মিণ -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- খi-dধ খােব, -- েকমন? 
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প ম পিরেcদ 
 

ীযুk রামচেndর বাগােন ীরামকৃ  ভkসে  
 
        ীরামকৃ  আজ রামচেndর নূতন বাগান েদিখেত যাiেতেছন। 26েশ িডেসmর, 1883 ী াb, (বুধবার, 
12i েপৗষ, কৃ া dাদশী)। 
 
        রাম ঠাকুরেক সাkাৎ aবতারjােন পূজা কেরন। দিkেণ ের pায় মােঝ মােঝ আেসন o ঠাকুরেক দশর্ন o 
পূজা কিরয়া যান। সুেরেndর বাগােনর কােছ নূতন বাগান কিরয়ােছন। তাi ীরামকৃ  েদিখেত যাiেতেছন। 
 
        গািড়েত মিণলাল মিlক, মাsার o আরo d-eকিট ভk আেছন। মিণলাল মিlক bাhসমাজভkু। 
bাhভেkরা aবতার মােনন না। 
 
        ীরামকৃ  (মিণলােলর pিত) -- তাঁেক ধয্ান করেত হেল, pথেম uপািধশূনয্ তাঁেক ধয্ান করবার েচ া করা 
uিচত। িতিন িনrপািধ, বাকয্মেনর aতীত। িকnt e ধয্ােন িসd হoয়া বড় কিঠন। 
 
        “িতিন মানুেষ aবতীণর্ হন, তখন ধয্ােনর খুব সুিবধা। মানুেষর িভতর নারায়ণ। েদহিট আবরণ, েযন ল েনর 
িভতর আেলা jলেছ। aথবা সাসর্ীর িভতর বhমূলয্ িজিনস েদখিছ।” 
 
        গািড় হiেত aবতরণ কিরয়া বাগােন েপৗঁিছয়া রাম o ভkগেণর সে  pথেম তুলসী-কানন দশর্ন কিরেত 
ঠাকুর যাiেতেছন। 
 
        তুলসী-কানন েদিখয়া ঠাকুর দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া বিলেতেছন, “বাঃ! েবশ জায়গা, eখােন েবশ ঈ রিচnা 
হয়।” 
 
        ঠাকুর eiবার সেরাবেরর দিkেণর ঘের আিসয়া বিসেলন। রামচnd থালায় কিরয়া েবদানা, কমলােলবু o 
িকি ৎ িম াn কােছ িদেলন। ঠাকুর ভkসে  আনn কিরেত কিরেত ফলািদ খাiেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের সমs বাগান পিরkমা কিরেতেছন। 
 
        eiবার িনকটবতর্ী সুেরেndর বাগােন যাiেতেছন। পদbেজ খািনকটা িগয়া গািড়েত uিঠেবন। গািড় কিরয়া 
সুেরেndর বাগােন যাiেবন। 
 
        পদbেজ যখন ভkসে  যাiেতেছন, তখন ীরামকৃ  েদিখেলন েয পাে র্র বাগােন গাছতলায় eকিট সাধু 
eকাকী খািটয়ায় বিসয়া আেছন। েদিখয়াi িতিন সাধুর কােছ uপিsত হiয়া আনেn তাঁহার সিহত িহnীেত কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সাধুর pিত) -- আপিন েকাn  সmpদােয়র -- িগির বা পুরী েকান uপািধ আেছ? 
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        সাধু -- েলােক আমায় পরমহংস বেল। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ, েবশ। িশেবাঽহm  -- e েবশ। তেব eকিট কথা আেছ। ei সৃি , িsিত, pলয় রাতিদন 
হেc -- তাঁর শিkেত। ei আদয্াশিk আর bh aেভদ। bhেক েছেড় শিk হয় না। েযমন জলেক েছেড় তর  
হয় না। বাদয্েক েছেড় বাজনা হয় না। 
 
        “যতkণ িতিন ei লীলার মেধয্ েরেখেছন, ততkণ dেটা বেল েবাধ হয়। শিk বলেলi bh আেছন। েযমন 
রাতেবাধ থাকেলi িদনেবাধ আেছ। jানেবাধ থাকেলi ajানেবাধ আেছ। 
 
        “আর-eকিট aবsায় িতিন েদখান েয bh jান-ajােনর পার -- মুেখ িকছু বলা যায় না। েযা হয্ায় েসা 
হয্ায়।” 
 
       erপ িকছু সদালাপ হiবার পর ীরামকৃ  গািড়র িদেক যাiেতেছন। সাধুিটo সে  সে  তাঁেক গািড়েত 
তুিলয়া িদেত আিসেতেছন। ীরামকৃ  েযন aেনকিদেনর পিরিচত বnু, সাধুর বাhর িভতর বাh িদয়া গািড়র 
aিভমুেখ যাiেতেছন। 
 
        সাধু তাঁহােক গািড়েত তুিলয়া িদয়া িনজsােন চিলয়া আিসেলন। 
 
        eiবার সুেরেndর বাগােন ীরামকৃ  আিসয়ােছন। ভkসে  আসন gহণ কিরয়া pথেমi সাধুর কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- সাধুিট েবশ। (রােমর pিত) -- তুিম যখন যােব সাধুিটেক দিkেণ েরর বাগােন লেয় েযo। 
 
        “সাধুিট েবশ। eকটা গােন আেছ -- সহজ না হেল সহজেক েচনা যায় না। 
 
        “িনরাকারবাদী -- তা েবশ। িতিন িনরাকার-সাকার হেয় আেছন, আরo কত িক! যাঁরi িনতয্, তাঁরi লীলা। 
েসi বাকয্মেনর aতীত িযিন, িতিন নানা rপ ধের aবতীণর্ হেয় কাজ করেছন। েসi o ঁ হiেত ‘o ঁ িশব’, ‘oঁ কালী’, 
‘o ঁ কৃ ’ হেয়েছন। িনমntেণ কতর্া eকিট েছাট েছেল পািঠেয় িদেয়েছন -- তার কত আদর, েকন না েস aমুেকর 
েদৗিহt িক েপৗt।” 
 
        সুেরেndর বাগােনo িকি ৎ জলেযাগ কিরয়া ীরামকৃ  দিkেণ র aিভমুেখ ভkসে  যাiেতেছন। 
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ষ  পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃে র কিলকাতায় িনমntণ -- 
ীযুk ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র বাটীেত ভাগমন 

 
        দিkেণ ের কালীবািড়েত ম লারিতর মধুর শb না যাiেতেছ। েসi সে  pভাতী রােগ েরাশনেচৗিক 
বািজেতেছ। ঠাকুর ীরামকৃ  গােtাtান কিরয়া মধুর sের নাম কিরেতেছন। ঘের েয সকল েদবেদবীর মূিতর্ পেট 
িচিtত িছল, eক-eক কিরয়া pণাম কিরেলন। পি ম ধােরর েগাল বারাnায় িগয়া ভাগীরথী দশর্ন কিরেলন o 
pণাম কিরেলন। ভেkরা েকহ েকহ oখােন আেছন। তাঁহারা pাতঃকৃত সমাপন কিরয়া kেম kেম আিসয়া ঠাকুর 

ীরামকৃ েক pণাম কিরেলন। 
 
        রাখাল ঠাকুেরর সে  eখােন eখন আেছন। বাবুরাম গতরােt আিসয়ােছন। মিণ ঠাকুেরর কােছ আজ 
েচৗdিদন আেছন। 
 
        আজ বৃহsিতবার, agহায়ণ কৃ পেkর tেয়াদশী িতিথ; 27েশ িডেসmর, 1883 ী াb। আজ সকাল 
সকাল ঠাকুর sানািদ কিরয়া কিলকাতায় আিসবার uেদয্াগ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  মিণেক ডািকয়া বিলেলন, “ঈশােনর oখােন আজ েযেত বেল েগেছ। বাবুরাম যােব, তুিমo যােব 
আমার সে ।” 
 
        মিণ যাiবার জনয্ pstত হiেত লািগেলন। 
 
        শীতকাল। েবলা 8টা, নহবেতর কােছ গািড় আিসয়া দাঁড়াiল; ঠাকুরেক লiয়া যাiেব। চতুিদর্েক ফুলগাছ, 
সmুেখ ভাগীরথী; িদক সকল pসn; ীরামকৃ  ঠাকুরেদর পেটর কােছ দাঁড়াiয়া pণাম কিরেলন o মার নাম 
কিরেত কিরেত যাtা কিরয়া গািড়েত uিঠেলন। সে  বাবুরাম, মিণ। তাঁহারা ঠাকুেরর গােয়র বনাত, বনােতর 
কানঢাকা টুিপ o মসলার থেল সে  লiয়ােছন, েকন না শীতকাল, সnয্ার সময় ঠাকুর গােয় গরম কাপড় িদেবন। 
 
        ঠাকুর সহাসয্বদন, সমs পথ আনn কিরেত কিরেত আিসেতেছন। েবলা 9টা। গািড় কিলকাতায় pেবশ 
কিরয়া শয্ামবাজার িদয়া kেম েমছুয়াবাজােরর েচৗমাথায় আিসয়া uপিsত হiল। মিণ ঈশােনর বািড় জািনেতন। 
েচৗমাথায় গািড়র েমাড় িফরাiয়া ঈশােনর বািড়র সmুেখ দাঁড়াiেত বিলেলন। 
 
        ঈশান আtীয়েদর সিহত সাদের সহাসয্বদেন ঠাকুরেক aভয্থর্না কিরয়া িনেচর ৈবঠকখানাঘের লiয়া 
েগেলন। ঠাকুর ভkসে  আসন gহণ কিরেলন। 
 
        পরsর কুশল pে র পর ঠাকুর ঈশােনর পুt ীেশর সে  কথা কিহেতেছন। ীশ em e, িব-eল পাশ 
কিরয়া আিলপুের oকালিত কিরেতেছন। enাn o eফ-e পরীkায় iuিনভািসর্িটর ফাsর্ হiয়ািছেলন, aথর্াৎ 
পরীkায় pথম sান aিধকার কিরয়ািছেলন। eখন তাঁর বয়স pায় িtশ বৎসর হiেব। েযমন পাি তয্ েতমিন িবনয়, 
েলােক েদিখেল েবাধ কের iিন িকছুi জােনন না। হাতেজাড় কিরয়া ীশ ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। মিণ ঠাকুেরর 
কােছ ীেশর পিরচয় িদেলন o বিলেলন, eমন শাn pকৃিতর েলাক েদিখ নাi। 
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[কমর্ বnেনর মেহৗষধ o পাপকমর্ -- কমর্েযাগ ] 

 
        ীরামকৃ  ( ীেশর pিত) -- তুিম িক কর গা? 
 
        ীশ -- আjা, আিম আিলপুের েবrিc। oকালিত করিছ। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- eমন েলােকরo oকালিত? ( ীেশর pিত) -- আcা, েতামার িকছু িজjাসা 
আেছ? 
 
        “সংসাের aনাসk হেয় থাকা, েকমন?” 
 
        ীশ -- িকnt কােজর গিতেক সংসাের aনয্ায় কত করেত হয়। েকu পাপ কমর্ করেছ, েকu পুণয্কমর্। e-
সব িক আেগকার কেমর্র ফল, তাi করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ কতিদন। যতিদন না তাঁেক লাভ করা যায়। তাঁেক লাভ হেল সব যায়। তখন পাপ-পুেণয্র 
পার হেয় যায়। 
 
        “ফল েদখা িদেল ফুল যায়। ফুল েদখা েদয় ফল হবার জনয্। 
 
        “সnয্ািদ কমর্ কতিদন? যতিদন ঈ েরর নাম করেত েরামা  আর চেk জল না আেস। e-সকল aবsা 
ঈ রলােভর লkণ, i ের dাভিkলােভর লkণ। 
 
        “তাঁেক জানেল পাপ-পুেণয্র পার হয়। 
 
 “pসাদ বেল ভুিk মুিk uভয় মাথায় েরেখিছ, 
 আিম কালী bh েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ। 
 
        “তাঁর িদেক যত egেব ততi িতিন কমর্ কিমেয় িদেবন। গৃহেsর বu anঃসttা হেল শা ড়ী kেম kেম 
কাজ কিমেয় েদন। যখন দশমাস হয়, তখন eেকবাের কাজ কিমেয় েদন। সnানলাভ হেল েসiিটেক িনেয়i 
নাড়াচাড়া, েসiিটেক িনেয়i আনn।” 
 
        ীশ -- সংসাের থাকেত থাকেত তাঁর িদেক যাoয়া বড় কিঠন। 
 

[গৃহs সংসারীেক িশkা -- aভয্াসেযাগ o িনজর্েন সাধন ] 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? aভয্াসেযাগ? o-েদেশ ছুেতারেদর েমেয়রা িচঁেড় েবেচ। তারা কত িদক সামেল কাজ 
কের, েশান। েঢিঁকর পাট পড়েছ, হােত ধানgিল েঠেল িদেc আর-eকহােত েছেলেক েকােল কের মাi িদেc। 
আবার খেdর eেসেছ; েঢঁিক eিদেক পড়েছ, আবার খেdেরর সে  কথাo চলেছ। খেdরেক বলেছ, তাহেল তুিম 
েয ক’পয়সা ধার আেছ, েস ক’পয়সা িদেয় েযo, আর িজিনস লেয় েযo। 
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        “েদখ, -- েছেলেক মাi েদoয়া, েঢঁিক পড়েছ, ধান েঠেল েদoয়া o কাঁড়া ধান েতালা, আবার খেdেরর সে  
কথা বলা, eকসে  করেছ। eরi নাম aভয্াসেযাগ। িকnt তার পনর আনা মন েঢঁিকর পােটর িদেক রেয়েছ, পােছ 
হােত পেড় যায়। আর eক আনায় েছেলেক মাi েদoয়া আর খেdেরর সে  কথা কoয়া। েতমিন যারা সংসাের 
আেছ, তােদর পনর আনা মন ভগবােন েদoয়া uিচত। না িদেল সবর্নাশ -- কােলর হােত পড়েত হেব। আর eক 
আনায় aনয্ানয্ কমর্ কর। 
 
        “jােনর পর সংসাের থাকা যায়। িকnt আেগ েতা jানলাভ করেত হেব। সংসার-rপ জেল মন-rপ dধ 
রাখেল িমেশ যােব, তাi মন-rপ dধেক দi েপেত িনজর্েন মnন কের -- মাখন তুেল -- সংসার-rপ জেল রাখেত 
হয়। 
 
        “তা হেলi হল, সাধেনর দরকার। pথমাবsায় িনজর্েন থাকা বড় দরকার। a tগাছ যখন চারা থােক তখন 
েবড়া িদেত হয়, তা না হেল ছাগল গrেত েখেয় েফেল, িকnt gঁিড় েমাটা হেল েবড়া খুেল েদoয়া যায়। eমন িক 
হািত েবঁেধ িদেলo গােছর িকছু হয় না। 
 
        “তাi pথমাবsায় মােঝ মােঝ িনজর্েন েযেত হয়। সাধেনর দরকার। ভাত খােব; বেস বেস বলছ, কােঠ aিg 
আেছ, oi আgেন ভাত রাঁধা হয়; তা বলেল িক ভাত ৈতয়ার হয়? আর-eকখানা কাঠ eেন কােঠ কােঠ ঘষেত হয়, 
তেব আgন েবেরায়। 
 
        “িসিd েখেল েনশা হয়, আনn হয়। েখেল না, িকছুi করেল না, বেস বেস বলছ, ‘িসিd িসিd’! তাহেল িক 
েনশা হয়, আনn হয়?” 
 

[ঈ রলাভ -- জীবেনর uেdশয্ -- পরা o aপরা িবদয্া -- ‘dধ খাoয়া’ ] 
 
        “হাজার েলখাপড়া েশখ, ঈ ের ভিk না থাকেল, তাঁেক লাভ করবার icা না থাকেল -- সব িমেছ। ধু 
পি ত, িবেবক-ৈবরাগয্ নাi -- তার কািমনী-কা েন নজর থােক। শকুিন খুব uচুঁেত uেঠ, িকnt ভাগােড়র িদেক 
নজর। েয িবদয্া লাভ করেল তাঁেক জানা যায়, েস-i িবদয্া; আর সব িমেছ। 
 
        “আcা, েতামার ঈ র িবষেয় িক ধারণা?” 
 
        ীশ -- আjা, eiটুকু েবাধ হেয়েছ -- eকজন jানময় পুrষ আেছন, তাঁর সৃি  েদখেল তাঁর jােনর 
পিরচয় পাoয়া যায়। ei eকটা কথা বলিছ -- শীতpধান েদেশ মাছ o aনয্ানয্ জলজnt বাঁিচেয় রাখবার জনয্ তাঁর 
েকৗশল। যত ঠা া পেড় তত জেলর আয়তেনর সে াচ হয়। িকnt আ যর্, বরফ হবার eকটু আেগ েথেক জল 
হালকা হয় o জেলর আয়তন বৃিd হয়! পুকুেরর জেল aনায়ােস খুব শীেত মাছ থাকেত পাের। জেলর uপিরভােগ 
সমs বরফ হেয় েগেছ, িকnt িনেচ েযমন জল েতমিন জল। যিদ খুব ঠা া হাoয়া বয়, েস হাoয়া বরেফর uপর 
লােগ। িনেচর জল গরম থােক। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন আেছন, জগৎ েদখেল েবাঝা যায়। িকnt তাঁর িবষয় েশানা eক, তাঁেক েদখা eক, তাঁর 
সে  আলাপ করা আর eক। েকu dেধর কথা েনেছ, েকu dধ েদেখেছ, েকu বা dধ েখেয়েছ। েদখেল তেব েতা 
আনn হেব, েখেল তেব েতা বল হেব, -- েলাক h পু  হেব। ভগবানেক দশর্ন করেল তেব েতা শািn হেব, তাঁর 
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সে  আলাপ করেল তেবi েতা আনnলাভ হেব, শিk বাড়েব। 
 

[মুমুkt বা ঈ েরর জনয্ বয্কুলতা সময়সােপk ] 
 
        ীশ -- তাঁেক ডাকবার aবসর পাoয়া যায় না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তা বেট; সময় না হেল িকছু হয় না। eকিট েছেল েত যাবার সময় মােক 
বেলিছল, মা আমার যখন হাগা পােব আমােক তুিলo। মা বলেলন, বাবা, হাগােতi েতামােক েতালােব, আমায় 
তুলেত হেব না। 
 
        “যােক যা েদবার তাঁর সব িঠক করা আেছ। সরার মােপ শা ড়ী বuেদর ভাত িদত। তােত িকছু ভাত কম 
হত। eকিদন সরাখািন েভেঙ যাiয়ােত বuরা আhাদ করিছল। তখন শা ড়ী বলেলন, ‘নাচ েকাঁদ বuমা, আমার 
হােতর আটেকল (আnাজ) আেছ’।” 
 

[আমেমাkাির বা বকলমা দাo ] 
 
        ( ীেশর pিত) -- িক করেব? তাঁর পেদ সব সমপর্ণ কর; তাঁেক আমেমাkাির দাo। িতিন যা ভাল হয় 
কrন। বড়েলােকর uপর যিদ ভার েদoয়া যায়, েস েলাক কখনo মn করেব না। 
 
        “সাধনার pেয়াজন বেট; িকnt dরকম সাধক আেছ; -- eকরকম সাধেকর বানেরর ছার sভাব, আর-
eকরকম সাধেকর িবড়ােলর ছার sভাব। বানেরর ছা িনেজ েজা-েসা কের মােক আঁকিড়েয় ধের। েসirপ েকান 
েকান সাধক মেন কের, eত জপ করেত হেব, eত ধয্ান করেত হেব, eত তপসয্া করেত হেব, তেব ভগবানেক 
পাoয়া যােব। e-সাধক িনেজ েচ া কের ভগবানেক ধরেত যায়। 
 
        “িবড়ােলর ছা িকnt িনেজ মােক ধরেত পাের না। েস পেড় েকবল িমu িমu কের ডােক! মা যা কের। মা 
কখনo িবছানার uপর, কখনo ছােদর uপর কােঠর আড়ােল েরেখ িদেc; মা তােক মুেখ কের eখােন oখােন 
লেয় রােখ, েস িনেজ মােক ধরেত জােন না। েসirপ েকান েকান সাধক িনেজ িহসাব কের েকান সাধন করেত 
পাের না, -- eত জপ করব, eত ধয্ান করব iতয্ািদ। েস েকবল বয্াকুল হেয় েকঁেদ েকঁেদ তাঁেক ডােক। িতিন তার 
কাnা েন আর থাকেত পােরন না, eেস েদখা েদন।” 
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সpম পিরেcদ 
 
        েবলা হiয়ােছ, গৃহsামী anবয্ ন করাiয়া ঠাকুরেক খাoয়াiেবন। তাi বড় বয্s। িতিন িভতর-বািড়েত 
িগয়ােছন, খাবার uেদয্াগ o তttাবধান কিরেতেছন। 
 
        েবলা হiয়ােছ, তাi ঠাকুর বয্s হiয়ােছন। িতিন ঘেরর িভতর eকটু পাদচারণ কিরেতেছন। িকnt 
সহাসয্বদন। েকশব কীতর্িনয়ার সে  মােঝ মােঝ কথা কিহেতেছন। 
 

[ঈ র কতর্া -- aথচ কেমর্র জনয্ জীেবর দািয়t -- Responsibility] 
 
        েকশব (কীতর্নীয়া) -- তা িতিনi ‘করণ’, ‘কারণ’। dেযর্াধন বেলিছেলন, “tয়া hষীেকশ hিদিsেতন যথা 
িনযুেkাঽিs তথা কেরািম।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ, িতিনi সব করােcন বেট; িতিনi কতর্া, মানুষ যেntর srপ। 
 
        “আবার eo িঠক েয কমর্ফল আেছi আেছ। ল ামিরচ েখেলi েপট jালা করেব; িতিনi বেল িদেয়েছন 
েয, েখেল েপট jালা করেব। পাপ করেলi তার ফলিট েপেত হেব। 
 
        “েয বয্িk িসিdলাভ কেরেছ, েয ঈ রদশর্ন কেরেছ, েস িকnt পাপ করেত পাের না। সাধা-েলােকর েবতােল 
পা পেড় না। যার সাধা গলা, তার সুেরেত সা, ের, গা, মা’-i eেস পেড়।” 
 
        an pstত। ঠাকুর ভkেদর সে  িভতর-বািড়েত েগেলন o আসন gহণ কিরেলন। bাhেণর বািড় বয্ নািদ 
aেনকরকম হiয়ািছল, আর নানিবধ uপােদয় িম াnািদ আেয়াজন হiয়ািছল। 
 
        েবলা 3টা বািজয়ােছ। আহারােn ীরামকৃ  ঈশােনর ৈবঠকখানায় আিসয়া বিসয়ােছন। কােছ ীশ o মাsার 
বিসয়া আেছন। ঠাকুর ীেশর সে  আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার িক ভাব? েসাঽহm  না েসবয্-েসবক? 
 

[গৃহেsর jানেযাগ না ভিkেযাগ? ] 
 
        “সংসারীর পেk েসবয্-েসবকভাব খুব ভাল। সব করা যােc, েস aবsায় ‘আিমi েসi’ e-ভাব েকমন কের 
আেস। েয বেল আিমi েসi, তার পেk জগৎ spবৎ, তার িনেজর েদহ-মনo spবৎ, তার আিমটা পযর্n spবৎ, 
কােজ কােজi সংসােরর কাজ েস করেত পাের না। তাi েসবকভাব, দাসভাব খুব ভাল। 
 
        “হনুমােনর দাসভাব িছল। রামেক হনুমান বেলিছেলন, ‘রাম, কখন ভািব তুিম পূণর্, আিম aংশ; তুিম pভু, 
আিম দাস; আর যখন তttjান হয়, তখন েদিখ তুিমi আিম, আিমi তুিম।’ 
 
        “তttjােনর সময় েসাঽহm  হেত পাের, িকnt েস দূেরর কথা।” 
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        ীশ -- আেj হাঁ, দাসভােব মানুষ িনি n। pভুর uপর সকলi িনভর্র। কুকুর ভারী pভুভk, তাi pভুর 
uপর িনভর্র কের িনি n। 
 

[িযিন সাকার িতিনi িনরাকার -- নাম-মাহাtয্ ] 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েতামার সাকার না িনরাকার ভাল লােগ? িক জান িযিনi িনরাকার, িতিনi সাকার। 
ভেkর চেk িতিন সাকারrেপ দশর্ন েদন। েযমন aনn জলরািশ। মহাসমুd। কূল-িকনারা নাi, েসi জেলর েকান 
েকান sােন বরফ হেয়েছ; েবিশ ঠা ােত বরফ হয়। িঠক েসirপ ভিk-িহেম সাকারrপ দশর্ন হয়। আবার েযমন 
সূযর্ uঠেল বরফ গেল যায় -- েযমন জল েতমিন জল, িঠক েসirপ jানপথ -- িবচারপথ -- িদেয় েগেল 
সাকারrপ আর েদখা যায় না; আবার সব িনরাকার। jানসূযর্ uদয় হoয়ােত সাকার বরফ গেল েগল। 
 
        “িকnt েদখ, যারi িনরাকার, তারi সাকার।” 
 
        সnয্া হয় হয়, ঠাকুর গােtাtান কিরয়ােছন; eiবার দিkেণ ের pতয্াবতর্ন কিরেবন। ৈবঠকখানাঘেরর 
দিkেণ েয রক আেছ তাহারi uপর দাঁড়াiয়া ঠাকুর ঈশােনর সিহত কথা কিহেতেছন। েসiখােন eকজন 
বিলেতেছন েয, ভগবােনর নাম িনেলi েয সকল সময় ফল হেব, eমন েতা েদখা যায় না। 
 
        ঈশান বিলেলন, েস িক! a েtর বীজ aত kুd বেট, িকnt uহারi িভতের বড় বড় গাছ আেছ। েদিরেত েস 
গাছ েদখা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ হাঁ, েদিরেত ফল হয়। 
 

[ঈশান িনিলর্p সংসারী -- পরমহংস aবsা ] 
 
        ঈশােনর বািড়, ঈশােনর র ৺েktনাথ চাটুেজয্র বািড়র পূবর্গােয়। di বািড়র মেধয্ আনােগানার পথ 
আেছ। চাটুেযয্ মহাশেয়র বািড়র ফটেক ঠাকুর আিসয়া দাঁড়াiেলন। ঈশান সবাnেব ঠাকুরেক গািড়েত তুিলয়া িদেত 
আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর ঈশানেক বিলেতেছন, “তুিম েয সংসাের আছ, িঠক পাঁকাল মােছর মেতা। পুকুেরর পাঁেক েস থােক, 
িকnt গােয় পাঁক লােগ না। 
 
        “ei মায়ার সংসাের িবদয্া, aিবদয্া di-i আেছ। পরমহংস কােক বিল? িযিন হাঁেসর মেতা dেধ-জেল 
eকসে  থাকেলo জলিট েছেড় dধিট িনেত পােরন। িপঁপেড়র নয্ায় বািলেত িচিনেত eকসে  থাকেলo বািল েছেড় 
িচিনটুকু gহণ করেত পােরন।” 
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a ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র ধমর্সমnয় -- ঈ রেকািটর aপরাধ হয় না 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ভk ীযুk রামচnd দেtর বািড়েত ঠাকুর আিসয়ােছন। eখান হiেত তেব দিkেণ ের 
যাiেবন। 
 
        রােমর ৈবঠকখানা ঘরিট আেলা কিরয়া ঠাকুর ভkসে  বিসয়া আেছন। ীযুk মেহnd েগাsামীর সে  কথা 
কিহেতেছন। েগাsামীর বািড় oi পাড়ােতi। ঠাকুর তাঁহােক ভালবােসন। িতিন রােমর বািড়েত eেলi েগাsামী 
আিসয়া pায়i েদখা কেরন। 
 
        ীরামকৃ  -- ৈব ব, শাk সকেলরi েপৗঁিছবার sান eক; তেব পথ আলাদা। িঠক িঠক ৈব েবরা শিkর 
িনnা কের না। 
 
        েগাsামী (সহােসয্) -- হর-পাবর্তী আমােদর বাপ-মা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- Thank you; ‘বাপ-মা’। 
 
        েগাsামী -- তা ছাড়া কাrেক িনnা করা, িবেশষতঃ ৈব েবর িনnা করায়, aপরাধ হয়। ৈব বাপরাধ। সব 
aপরােধর মাফ আেছ, ৈব বাপরােধর মাফ নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- aপরাধ সকেলর হয় না। ঈ রেকািটর aপরাধ হয় না। েযমন ৈচতনয্েদেবর নয্ায় aবতােরর। 
 
        “েছেল যিদ বাপেক ধের আেলর uপর িদেয় চেল, তাহেল বরং খানায় পড়েত পাের। িকnt বাপ যিদ েছেলর 
হাত ধের, েস েছেল কখনo পেড় না। 
 
        “েশান, আিম মার কােছ dাভিk েচেয়িছলাম। মােক বেলিছলাম, ei লo েতামার ধমর্, ei লo েতামার 
aধমর্; আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার িচ, ei লo েতামার a িচ; আমায় dাভিk দাo। মা, ei 
লo েতামার পাপ, ei লo েতামার পুণয্; আমায় dাভিk দাo।” 
 
        েগাsামী -- আেj হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- সব মতেক নমsার করেব, তেব eকিট আেছ িন াভিk। সবাiেক pণাম করেব বেট, িকnt 
eকিটর uপের pাণ-ঢালা ভালবাসার নাম িন া। 
 
        “রাম rপ বi আর েকানo rপ হনুমােনর ভাল লাগেতা না। 
 
        “েগাপীেদর eত িন া েয, তারা dারকায় পাগিড়বাঁধা ীকৃ েক েদখেত চাiেল না। 
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        “পtী, েদoর-ভা র iতয্ািদেক পা েধায়ার জল আসনািদর dারা েসবা কের, িকnt পিতেক েযrপ েসবা 
কের, েসrপ েসবা আর কাহােকo কের না। পিতর সে  সmn আলাদা।” 
 
        রাম ঠাকুরেক িকছু িম াnািদ িদয়া পূজা কিরেলন। 
 
        ঠাকুর eiবার দিkেণ ের যাtা কিরেবন। মিণর কাছ েথেক গােয়র বনাত o টুিপ লiয়া পিরেলন। বনােতর 
কানঢাকা টুিপ। ঠাকুর ভkসে  গািড়েত uিঠেতেছন। রামািদ ভেkরা তাঁহােক তুিলয়া িদেতেছন। মিণo গািড়েত 
uিঠেলন, দিkেণ ের িফিরয়া যাiেবন। 
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নবম পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের রাখাল, রাম, েকদার pভৃিত ভkসে  -- েবদাnবাদী সাধুসে  bhjােনর কথা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  গািড়েত uিঠয়ােছন -- ৺কালীঘাট দশর্েন যাiেবন। ীযুk aধর েসেনর বাটী হiয়া 
যাiেবন -- aধরo েসখান হiেত সে  যাiেবন। আজ শিনবার, aমাবসয্া; 29েশ িডেসmর, 1883। েবলা 1টা 
হiেব। 
 
        গািড় তাঁহার ঘেরর utেরর বারnার কােছ দাঁড়াiয়া আেছ। 
 
        মিণ গািড়র dােরর কােছ আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন। 
 
        মিণ ( ীরামকৃে র pিত) -- আjা, আিম িক যাব? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? 
 
        মিণ -- কলকাতার বাসা হেয় eকবার আসতাম। 
 
        ীরামকৃ  (িচিnত হiয়া) -- আবার যােব? eখােন েবশ আছ। 
 
        মিণ বািড় িফিরেবন -- কেয়ক ঘnার জনয্, িকnt ঠাকুেরর মত নাi। 
 
        রিববার, 30েশ িডেসmর, েপৗষ kা pিতপদ িতিথ। েবলা িতনটা হiয়ােছ। মিণ গাছতলায় eকাকী 
েবড়াiেতেছন, -- eকিট ভk আিসয়া বিলেলন, pভু ডািকেতেছন। ঘের ঠাকুর ভkসে  বিসয়া আেছন। মিণ িগয়া 
pণাম কিরেলন o েমেঝেত ভkেদর সে  বিসেলন। 
 
        কিলকাতা হiেত রাম, েকদার pভৃিত ভেkরা আিসয়ােছন। তাঁহােদর সে  eকিট েবদাnবাদী সাধু 
আিসয়ােছন। ঠাকুর েযিদন রােমর বাগান দশর্ন কিরেত যান, েসi িদন ei সাধুিটর সিহত েদখা হয়। সাধু পাে র্র 
বাগােনর eকিট গােছর তলায় eকাকী eকিট খািটয়ায় বিসয়ািছেলন। রাম আজ ঠাকুেরর আেদেশ েসi সাধুিটেক 
সে  কিরয়া আিনয়ােছন। সাধুo ঠাকুরেক দশর্ন কিরেবন -- icা কিরয়ােছন। 
 
        ঠাকুর সাধুর সিহত আনেn কথা কিহেতেছন। িনেজর কােছ েছাট তkািটর uপর সাধুেক বসাiয়ােছন। 
কথাবাতর্া িহnীেত হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- e-সব েতামার িকrপ েবাধ হয়? 
 
        েবদাnবাদী সাধু -- e-সব spবৎ। 
 
        ীরামকৃ  -- bh সতয্, জগৎ িমথয্া? আcা জী, bh িকrপ? 
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        সাধু -- শbi bh। aনাহত শb। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt জী, শেbর pিতপাদয্ eকিট আেছন। েকমন? 
 
        সাধু -- বাচয্1 oi হয্ায়, বাচক oi হয্ায়। 
 
        ei কথা িনেত িনেত ঠাকুর সমািধs হiেলন। িsর, -- িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। সাধু o ভেkরা 
aবাk  হiয়া ঠাকুেরর ei সমািধ aবsা েদিখেতেছন। েকদার সাধুেক বিলেতেছন -- 
 
        “ei েদেখা জী! is েকা সমািধ েবালতা হয্ায়।” 
 
        সাধু gেni সমািধর কথা পিড়য়ােছন, সমািধ কখনo েদেখন নাi। 
 
        ঠাকুর eকটু eকটু pকৃিতs হiেতেছন o জগnাতার সিহত কথা কিহেতেছন, “মা, ভাল হব -- েবhশঁ কিরস 
েন -- সাধুর সে  সিcদানেnর কথা কব! -- মা, সিcদানেnর কথা িনেয় িবলাস করব!” 
 
        সাধু aবাk  হiয়া েদিখেতেছন o ei সকল কথা িনেতেছন। eiবার ঠাকুর সাধুর সিহত কথা কিহেতেছন 
-- বিলেতেছন -- আb   েসাঽহm  uড়ােয় েদo। আb  হাm  েতাm ; -- িবলাস! (aথর্াৎ eখন েসাঽহm  -- “েসi আিম” 
uড়ােয় দাo; -- eখন “আিম তুিম”)। 
 
        যতkণ আিম তুিম রেয়েছ ততkণ মাo আেছন -- eস তাঁেক িনেয় আনn করা যাক। ei কথা িক ঠাকুর 
বিলেতেছন? 
 
        িকছুkণ কথাবাতর্ার পর ঠাকুর প বটীমেধয্ েবড়াiেতেছন, -- সে  রাম, েকদার, মাsার pভৃিত। 
 

[ ীরামকৃে র েকদােরর pিত uপেদশ --সংসারতয্াগ ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- সাধুিটেক িকরকম েদখেল? 
 
        েকদার --  jান! সেব হাঁিড় চেড়েছ, -- eখনo চাল চেড় নাi! 
 
        ীরামকৃ  -- তা বেট, িকnt তয্াগী। সংসার েয তয্াগ কেরেছ, েস aেনকটা eিগেয়েছ। 
 
        “সাধুিট pবতর্েকর ঘর। তাঁেক লাভ না করেল িকছুi হল না। যখন তাঁর েpেম মt হoয়া যায়, আর িকছু 
ভাল লােগ না, তখন: 
 
     যতেন hদেয় েরেখা আদিরণী শয্ামা মােক! 
                                                 
1 বাচয্বাচকেভেদন tেমব পরেম র                                                                                 [aধয্াt রামায়ণ] 
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 মন, তুi েদখ আর আিম েদিখ আর েযন েকu নািহ েদেখ! 
 
       ঠাকুেরর ভােব েকদার eকিট গান বিলেতেছন -- 
 
     মেনর কথা কiেবা িক সi, কiেত মানা -- 
         দরদী নiেল pাণ বাঁেচ না। 
 মেনর মানুষ হয় েয জনা,      o তার নয়েনেত যায় েগা েচনা, 
     o েস di-eক জনা, ভােব ভােস রেস েডােব, 
     o েস uজান পেথ কের আনােগানা (ভােবর মানুষ)। 
 
        ঠাকুর িনেজর ঘের িফিরয়ােছন। 4টা বািজয়ােছ, -- মা-কালীর ঘর েখালা হiয়ােছ। ঠাকুর সাধুেক সে  
কিরয়া মা-কালীর ঘের যাiেতেছন। মিণ সে  আেছন। 
 
        কালীঘের pেবশ কিরয়া ঠাকুর ভিkভের মােক pণাম কিরেতেছন। সাধুo হাতেজাড় কিরয়া মাথা েনায়াiয়া 
মােক পুনঃপুনঃ pণাম কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েকমন জী, দশর্ন! 
 
        সাধু (ভিkভের) -- কালী pধানা হয্ায়। 
 
        ীরামকৃ  -- কালী bh aেভদ। েকমন জী? 
 
        সাধু -- যতkণ বিহমুর্খ, ততkণ কালী মানেত হেব। যতkণ বিহমুর্খ ততkণ ভাল মn; ততkণ eিট িpয়, 
eিট তয্াজয্। 
 
        “ei েদখুন, নামrপ েতা সব িমথয্া, িকnt যতkণ আিম বিহমুর্খ ততkণ stীেলাক তয্াজয্। আর uপেদেশর 
জনয্ eটা ভাল, oটা মn; -- নেচৎ াচার হেব।” 
 
        ঠাকুর সাধুর সে  কথা কিহেত কিহেত ঘের িফিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- েদখেল, -- সাধু কালীঘের pণাম করেল! 
 
        মিণ -- আjা, হাঁ! 
 
        পরিদন েসামবার, 31েশ িডেসmর (17i েপৗষ, kা িdতীয়া)। েবলা 4টা হiেব। ঠাকুর ভkসে  ঘের 
বিসয়া আেছন। বলরাম, মিণ, রাখাল, লাটু, হিরশ pভৃিত আেছন। ঠাকুর মিণেক o বলরামেক বিলেতেছন -- 
 

[মুেখ jােনর কথা -- হলধারীেক ঠাকুেরর িতরsার কথা ] 
 
        “হলধারীর jানীর ভাব িছল। েস aধয্াt, uপিনষৎ, -- ei সব রাতিদন পড়ত। eিদেক সাকার কথায় মুখ 
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বয্াঁকাত। আিম যখণ কাঙালীেদর পােত eকটু eকটু েখলাম, তখন বলেল, ‘েতার েছেলেদর িবেয় েকমন কের 
হেব!’ আিম বললাম, ‘তেব ের শয্ালা, আমার আবার েছেলিপেল হেব! েতার গীতা, েবদাn পড়ার মুেখ আgন!’ 
েদেখা না, eিদেক বলেছ জগৎ িমথয্া! -- আবার িব ঘুের নাক িসটেক ধয্ান!” 
 
        সnয্া হiল। বলরামািদ ভেkরা কিলকাতায় চিলয়া িগয়ােছন। ঘের ঠাকুর মার িচnা কিরেতেছন। িকয়ৎkণ 
পের ঠাকুরবািড়েত আরিতর সুমধুর শb েশানা যাiেত লািগল। 
 
        রািt pায় 8টা হiয়ােছ। ঠাকুর ভােব সুমধুর sের সুর কিরয়া মার সিহত কথা কিহেতেছন। মিণ েমেঝেত 
বিসয়া আেছন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o েবদাn ] 
 
        ঠাকুর মধুর নাম ucারণ কিরেতেছন -- হির o ঁ! হির o ঁ! o ঁ! মােক বিলেতেছন -- “o মা! bhjান িদেয় 
েবhশঁ কের রািখস েন! bhjান চাi না মা! আিম আনn করব! িবলাস করব!” 
 
        আবার বিলেতেছন -- “েবদাn জািন না মা! জানেত চাi না মা! -- মা, েতােক েপেল েবদেবদাn কত িনেচ 
পেড় থােক! 
 
        কৃ  ের! েতাের বলব, খা ের -- েন ের -- বাপ! কৃ  ের! বলব, তুi আমার জনয্ েদহধারণ কের eেসিছস 
বাপ।” 
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ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 
        আজ েপৗষ kা চতুথর্ী, 2রা জানুয়াির, 1884 (19েশ েপৗষ, বুধবার, 1290)। 
 
        ীরামকৃ  ভkসে  দিkেণ র-কালীমিnের বাস কিরেতেছন। আজকাল রাখাল, লাটু, হিরশ, রামলাল, 
মাsার দিkেণ ের বাস কিরেতেছন। 
 
        েবলা 3টা বািজয়ােছ, মিণ েবলতলা হiেত ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত তাঁর ঘেরর aিভমুেখ আিসেতেছন। 
িতিন eকিট তািntকভkসে  পি েমর েগাল বারাnায় uপিব  আেছন। 
 
        মিণ আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর তাঁহােক কােছ বিসেত বিলেলন। বুিঝ তািntকভেkর সিহত 
কথা কিহেত কিহেত তাঁহােকo uপেদশ িদেবন। ীযুk মিহম চkবতর্ী তািntকভkিটেক দশর্ন কিরেত পাঠাiয়া 
িদয়ােছন। ভkিট েগrয়া বসন পিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (তািntকভেkর pিত) -- e-সব তািntক সাধনার a , কপািল পােt সুধা পান করা, oi সুধােক 
কারণবাির বেল, েকমন? 
 
        তািntক -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- eগার পাt, না? 
 
        তািntক -- িতনেতালা pমাণ। শবসাধেনর জনয্। 
 
        ীরামকৃ  -- আমার সুরা ছঁুবার েজা নাi। 
 
        তািntক -- আপনার সহজানn। েস আনn হেল িকছুi চাi না। 
 
        ীরামকৃ  -- আবার েদখ, আমার জপতপo ভাল লােগ না। তেব সবর্দা sরণ-মনন আেছ। আcা। ষট্ চk, 
oটা িক? 
 
        তািntক -- আjা, o-সব নানা তীেথর্র নয্ায়। eক-eক চেk িশবশিkঃ; চেk েদখা যায় না; কাটেল েবেরায় 
না। পেdর মৃণাল িশবিল , পd কিণর্কায় আদয্াশিk েযািনrেপ। 
 
        মিণ িনঃশেb সমs িনেতেছন। তাঁর িদেক তাকাiয়া ীরামকৃ  তািntকভkেক িক িজjাসা কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (তািntেকর pিত) -- আcা, বীজমnt না েপেল িক িসd হয়? 
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        তািntক -- হয়; িব ােস -- grবােকয্ িব াস। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর িদেক িফিরয়া o তাঁহােক iি ত কিরয়া) --িব াস! 
 
        তািntকভk চিলয়া েগেল bাhসমাজভkু ীযুk জয়েগাপাল েসন আিসয়ােছন। ীরামকৃ  তাঁহার সিহত 
কথা কিহেতেছন। রাখাল, মিণ pভৃিত ভেkরা আেছন। aপরাh। 
 
       ীরামকৃ  (জয়েগাপােলর pিত) -- কাrেক, েকান মতেক িবেdষ করেত নাi। িনরাকারাবাদী, সাকারবাদী 
সকেলi তাঁর িদেক যােc, jানী, েযাগী, ভk সকেলi তাঁেক খঁুজেছ, jানপেথর েলাক তাঁেক বেল bh, েযাগীরা 
বেল আtা, পরমাtা। ভেkরা বেল ভগবান, আবার আেছ েয, িনতয্ ঠাকুর, িনতয্ দাস। 
 
        জয়েগাপাল -- সব পথi সতয্ েকমন কের জানব? 
 
        ীরামকৃ  -- eকটা পথ িদেয় িঠক েযেত পারেল তাঁর খােছ েপৗঁছােনা যায়। তখন সব পেথর খবর জানেত 
পাের। েযমন eকবার েকান uপােয় ছােদ uঠেত পারেল, কােঠর িসঁিড় িদয়াo নামা যায়; পাকা িসঁিড় িদয়াo নামা 
যায়; eকটা বাঁশ িদয়াo নামা যায়; eকটা দিড় িদয়াo নামা যায়। 
 
        “তাঁর কৃপা হেল, ভk সব জানেত পাের। তাঁেক eকবার লাভ হেল সব জানেত পারেব। eকবার েজা-েসা 
কের বড়বাবু সে  েদখা করেত হয়, আলাপ করেত হয় -- তখন বাবুi বেল েদেব তাঁর কখানা বাগান, পুকুর, 
েকাmািনর কাগজ।” 
 

[ঈ রদশর্েনর uপায় ] 
 
        জয়েগাপাল -- িক কের তাঁর কৃপা হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর নামgণকীতর্ন সবর্দা করেত হয়, িবষয়িচnা যত পার তয্াগ করেত হয় -- তুিম চাষ 
করবার জনয্ েkেত aেনক কে  জল আনেছা, িকnt েযাগ (আেলর গতর্) িদেয় সব েবিরয়া যােc। নালা েকেট জল 
আনা সব বৃথা প ম হল। 
 
        “িচt িd হেল, িবষয়াসিk চেল েগেল, বয্াকুলতা আসেব; েতামার pাথর্না ঈ েরর কােছ েপৗঁিছেব। 
েটিলgােফর তােরর িভতর aনয্ িজিনস িমশাল থাকেল বা ফুেটা থাকেল তােরর খবর েপৗঁিছেব না। 
 
        “আিম বয্াকুল হেয় eকলা eকলা কাঁদতাম; েকাথায় নারায়ণ ei বেল কাঁদতাম। কাঁদেত কাঁদেত ajান 
হেয় েযতাম -- মহাবায়ুেত লীন! 
 
        “েযাগ িকেস হয়? েটিলgােফর তাের aনয্ িজিনস বা ফুেটা না থাকেল হয়। eেকবাের িবষয়াসিk তয্াগ। 
 
        “েকান কামনা-বাসনা রাখেত নাi। কামনা-বাসনা থাকেল সকাম ভিk বেল! িন াম ভিkেক বেল 
aেহতুকী ভিk। তুিম ভালবােসা আর নাi বােসা, তবু েতামােক ভালবািস। eর নাম aেহতুকী। 
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        “কথাটা ei, তাঁেক ভালবাসা। খুব ভালবাসা হেল দশর্ন হয়। সতীর পিতর uপর টান, মােয়র সnােনর 
uপর টান, িবষয়ীর িবষেয়র uপর টান -- ei িতন টান যিদ eকt হয়, তাহেল ঈ রদশর্ন হয়।” 
 
        জয়েগাপাল িবষয়ী েলাক; তাi িক ীরামকৃ  তাঁহারi uপেযাগী e-সব uপেদশ িদেতেছন? 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

jানপথ o িবচারপথ -- ভিkেযাগ o bhjান 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ঘের বিসয়া আেছন। রািt pায় 8টা হiেব। আজ েপৗষ kা প মী, বুধবার, 2রা 
জানুয়াির, 1884 ী াb। ঘের রাখাল o মিণ আেছন। মিণর আজ pভুসে  eকিবংশিত িদবস। 
 
        ঠাকুর মিণেক িবচার কিরেত বারণ কিরয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (রাখােলর pিত) -- েবিশ িবচার করা ভাল না। আেগ ঈ র তারপর জগৎ -- তাঁেক লাভ করেল 
তাঁর জগেতর িবষয়o জানা যায়। 
 
        (মিণ o রাখােলর pিত) -- “যd মিlেকর সে  আলাপ করেল তার কত বািড়, বাগান, েকাmািনর কাগজ, 
সব জানেত পারা যায়। 
 
        “তাi েতা ঋিষরা বাlীিকেক ‘মরা’ ‘মরা’ জপ করেত বলেলন। 
 
        “oর eকটু মােন আেছ; ‘ম’ মােন ঈ র, ‘রা’ মােন জগৎ -- আেগ ঈ র, তারপের জগৎ।” 
 

[কৃ িকেশােরর সিহত ‘মরা’ মntকথা ] 
 
        “কৃ িকেশার বেলিছল, ‘মরা’ ‘মরা’ d মnt -- ঋিষ িদেয়েছন বেল। ‘ম’ মােন ঈ র, ‘রা’ মােন জগৎ। 
 
        “তাi আেগ বাlীিকর মেতা সব তয্াগ কের িনজর্েন েগাপেন বয্াকলু হেয় েকঁেদ েকঁেদ ঈ রেক ডাকেত হয়। 
আেগ দরকার ঈ রদশর্ন! তারপর িবচার -- শাst, জগৎ।” 
 

[ঠাকুেরর রাsায় knন -- “মা িবচার-বুিdেত বjাঘাত দাo” -- 1868 ] 
 
        (মিণর pিত) -- “তাi েতামােক বলিছ, -- আর িবচার কেরা না। আিম ঝাuতলা েথেক uেঠ যািcলাম oi 
কথা বলেত। েবিশ িবচার করেল েশেষ হািন হয়। েশেষ হাজরার মেতা হেয় যােব। আিম রােt eকলা রাsায় েকঁেদ 
েকঁেদ েবড়াতাম আর বেলিছলাম -- 
 
        ‘মা, িবচার-বুিdেত বjাঘাত দাo।’ 
 
        “বল, আর (িবচার) করেব না?” 
 
        মিণ -- আjা, না। 
 
        ীরামকৃ  -- ভিkেতi সব পাoয়া যায়। যারা bhjান চায়, যিদ ভিkর রাsা ধের থােক, তারা 
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bhjানo পােব। 
 
        “তাঁর দয়া থাকেল িক jােনর aভাব থােক? o-েদেশ ধান মােপ, েযi রাশ ফুেরায় aমিন eকজন রাশ 
েঠেল েদয়! মা jােনর রাশ েঠেল েদন।” 
 

[পdেলাচেনর ঠাকুেরর pিত ভিk -- প বটীেত সাধনকােল pাথর্না ] 
 
        “তাঁেক লাভ করেল পি তেদর খড়কুেটা েবাধ হয়। পdেলাচন বেলিছল, ‘েতামার সে  ৈকবেতর্র বািড়েত 
যাব, তার আর িক? -- েতামার সে  হািড়র বািড় িগেয় থাকেত পাির!’ 
 
        “ভিk dারাi সব পাoয়া যায়। তাঁেক ভালবাসেত পারেল আর িকছুরi aভাব থােক না। ভগবিতর কােছ 
কািতর্ক আর গেণশ বেসিছেলন। তাঁর গলায় মিণময় রtমালা। মা বলেলন, ‘েয bhা  আেগ pদিkণ কের আসেত 
পারেব, তােক ei মালা িদব।’ কািতর্ক তৎkণাৎ kণিবলm না কের ময়ূের চেড় েবিরেয় েগেলন। গেণশ আেs 
আেs মােক pদিkণ কের pণাম কিরেলন। গেণশ জােন মার িভতেরi bhা ! মা pসnা হেয় গেণেশর গলায় হার 
পিরেয় িদেলন। aেনকkণ পের কািতর্ক eেস েদেখ েয, দাদা হার পের বেস আেছ। 
 
        “মােক েকঁেদ েকঁেদ আিম বেলিছলাম, ‘মা, েবদ-েবদােn িক আেছ, আমায় জািনেয় দাo -- পুরাণ তেnt িক 
আেছ, আমায় জািনেয় দাo।’ িতিন eেক eেক আমায় সব জািনেয় িদেয়েছন। 
 
        “িতিন আমােক সব জািনেয় িদেয়েছন, -- কত সব েদিখেয় িদেয়েছন।” 
 

[সাধনকােল ঠাকুেরর দশর্ন -- িশব-শিk, নৃমু sূপ, grকণর্ধার, সিcদানn-সাগর ] 
 
        “eকিদন েদখােলন, চতুর্িদেক িশব আর শিk। িশব-শিkর রমণ। মানুষ, জীবজnt, তrলতা, সকেলর 
িভতেরi েসi িশব আর শিk -- পুrষ আর pকৃিত। eেদর রমণ। 
 
        “আর-eকিদন েদখােলন -- নৃমু s ূপাকার! -- পবর্তাকার! আর িকছুi নাi! -- আিম তার মেধয্ eকলা 
বেস! 
 
        “আর-eকবার েদখােলন মহাসমুd! আিম লবণ-পুtিলকা হেয় মাপেত যািc! মাপেত িগেয় grর কৃপায় 
পাথর হেয় েগলুম! -- েদখলাম জাহাজ eকখানা; -- aমিন uেঠ পড়লাম! -- gr কণর্ধার! (মিণর pিত) 
সিcদানn grেক েরাজ েতা সকােল ডােকা?” 
 
        মিণ -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- gr কণর্ধার। তখন েদখিছ, আিম eকিট, তুিম eকিট। আবার লাফ িদেয় পেড় মীন হলাম। 
সিcদানn-সাগের আনেn েবড়ািc েদখলাম। 
 
        “e-সব aিত gহয্কথা! িবচার কের িক বুঝেব? িতিন যখন েদিখেয় েদন, তখন সব পাoয়া যায় -- িকছুরi 
aভাব থােক না।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
  
        আজ kবার, 4ঠা জানুয়াির, 1884 ী াb, েবলা 4টার সময় ীরামকৃ  প বটীেত বিসয়া আেছন। 
সহাসয্বদন। সে  মিণ, হিরপদ pভৃিত। ৺আনn চাটুেজয্র কথা হিরপেদর সিহত হiেতেছ o েঘাষপাড়ার সাধন-
ভজেনর কথা। 
 
        ীরামকৃ  kেম িনেজর ঘের আিসয়া বিসয়ােছন। মিণ, হিরপদ, রাখালািদ ভkগণo থােকন, মিণ 
েবলতলায় aেনক সময় থােকন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- িবচার আর কেরা না। oেত েশেষ হািন হয়। তাঁেক ডাকবার সময় eকটা ভাব 
আ য় করেত হয়। সখীভাব, দাসীভাব, সnানভাব বা বীরভাব। 
 
        “আমার সnানভাব। eভাব েদখেল মায়ােদবী পথ েছেড় েদন -- লjায়। 
 
        “বীরভাব বড় কিঠন। শাk o ৈব ব বাuলেদর আেছ। oভােব িঠক থাকা বড় শk। আবার আেছ -- শাn, 
দাসয্, সখয্, বাৎসলয্ o মধুরভাব। মধুরভােব সব আেছ -- শাn, দাসয্, সখয্, বাৎসলয্। 
 
        (মিণর pিত) -- “েতামার েকাn টা ভাল লােগ?” 
 
        মিণ -- সব ভাবi ভাল লােগ। 
 
        ীরামকৃ  -- সব ভাব িসd aবsায় ভাল লােগ। েস aবsায় কামগn থাকেব না। ৈব ব শােst আেছ 
চnীদাস o রজিকনীর কথা -- তােদর ভালবাসা কামগn িববিজর্ত! 
 
        “e-aবsায় pকৃিতভাব। আপনােক পুrষ বেল েবাধ থােক না। rপ েগাsামী মীরাবাঈ stীেলাক বেল তাঁর 
সিহত েদখা করেত চান নাi। মীরাবাঈ বেল পাঠােলন ‘ ীকৃ i eকমাt পুrষ’, বৃnাবেন সকেলi েসi পুrেষর 
দাসী; েগাsামীর পুrষ aিভমান করা িক িঠক হেয়েছ?” 
 
        সnয্ার পর মিণ আবার ীরামকৃে র পাদমূেল বিসয়া আেছন। সংবাদ আিসয়ােছ ীযুk েকশব েসেনর 
aসুখ বািড়য়ােছ। তাঁহারi কথা pসে  bাhসমােজর কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- হয্াঁগা; oেদর oখােন িক েকবল েলকচার েদoয়া? না ধয্ানo আেছ? oরা বুিঝ 
বেল uপাসনা। 
 
        “েকশব আেগ ী ান ধমর্, ী ানী মত খুব িচnা কেরিছেলন। -- েসi সময় o তার আেগ েদেবnd ঠাকুেরর 
oখােন িছেলন।” 
 
        মিণ -- েকশববাবু pথম pথম যিদ eখােন আসেতন তাহেল সমাজ সংsার িনেয় বয্s হেতন না। জািতেভদ 
uঠােনা, িবধবা িববাহ, aনয্ জােত িববাহ, stীিশkা iতয্ািদ সামািজক কমর্ লেয় aত বয্s হেতন না। 
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        ীরামকৃ  -- েকশব eখন কালী মােনন -- িচnয়ী কালী -- আদয্াশিk। আর মা মা বেল তাঁর 
নামgণকীতর্ন কেরন। 
 
        “আcা, bাhসমাজ oiরকম িক eকটা পের দাঁড়ােব?” 
 
        মিণ -- e-েদেশর মািট েতমন নয়। িঠক যা, তা eকবার হেবi। 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ, সনাতন ধমর্ ঋিষরা যা বেলেছন, তাi েথেক যােব। তেব bাhসমাজ o oiরকম 
সmpদায়o eকটু eকটু থাকেব। সবi ঈ েরর icায় হেc যােc। 
 
        ৈবকােল কিলকাতা হiেত কতকgিল ভk আিসয়ািছেলন। তাঁহারা aেনক গান ঠাকুরেক নাiয়ািছেলন। 
তnেধয্ eকিট গােন আেছ “মা, তুিম আমােদর লাল চুিষ মুেখ িদেয় ভুিলেয় েরেখছ; আমরা চুিষ েফেল যখন 
েতামার জনয্ িচৎকার কের কাদঁব তখন তুিম আমােদর কােছ িন য় েদৗেড় আসেব।” 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- তারা, েকমন লাল চুিষর গান গাiেল -- 
 
        মিণ -- আjা, আপিন েকশব েসনেক e লাল চুিষর কথা বেলিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ; আর িচদাকােশর কথা -- আরo সব aেনক কথা হত; আর আনn হত। গান, নৃতয্ হত। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

সাধনকােল েবলতলায় ধয্ান 1859-61 -- কািমনী-কা নতয্াগ 
 

[ ীরামকৃে র জnভূিম গমন -- রঘুবীেরর জিম েরিজিs -- 1878-80 ] 
 
        ঠাকুেরর মধয্াh েসবা হiয়ােছ। েবলা pায় 1টা। শিনবার,5i জানুয়াির। মিণর আজ pভুসে  tেয়ািবংশিত 
িদবস। 
 
        মিণ আহারােn নবেত িছেলন -- হঠাৎ িনেলন, েক তাহার নাম ধিরয়া িতন-চারবার ডািকেলন। বািহের 
আিসয়া েদিখেলন, ঠাকুেরর ঘেরর utেরর লmা বারাnা হiেত ঠাকুর ীরামকৃ  তাহােক ডািকেতেছন। মিণ 
আিসয়া তাঁহােক pণাম কিরেলন। 
 
        দিkেণর বারাnায় ঠাকুর মিণর সিহত বিসয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা িকরকম ধয্ান কর? আিম েবলতলায় s  নানা rপ দশর্ন করতাম। eকিদন েদখলাম 
সামেন টাকা, শাল, eকসরা সেnশ, dজন েমেয়মানুস। মনেক িজjাসা করলাম, মন! তুi e-সব িকছু চাস? -- 
সেnশ েদখলাম g! েমেয়েদর মেধয্ eকজেনর ফাঁিদ নথ। তােদর িভতর বািহর সব েদখেত পািc -- নাড়ীভঁুিড়, 
মল-মূt, হাড়-মাংস, রk। মন িকছুi চাiেল না। 
 
        “তাঁর পাদপেdেতi মন রিহল। িনিkর িনেচর কাঁটা আর uপেরর কাঁটা -- মন েসi িনেচর কাটঁা। পােছ 
uপেরর কাঁটা (ঈ র) েথেক মন িবমুখ হয় সদাi আত । eকজন আবার শূল হােত সদাi কােছ eেস বেস 
থাকত; ভয় েদখােল, িনেচর কাঁটা uপেরর কাঁটা েথেক তফাত হেলi eর বািড় মারব। 
 
        “িকnt কািমনী-কা নতয্াগ না হেল হেব না। আিম িতন তয্াগ কেরিছলাম -- জিমন, জr, টাকা।1 রঘুবীেরর 
নােমর জিম o-েদেশ েরিজিs করেত িগছলাম। আমায় সi করেত বলেল। আিম সi করলমু না। ‘আমার জিম’ 
বেল েতা েবাধ নাi। েকশব েসেনর gr বেল খুব আদর কেরিছল। আম eেন িদেল। তা বািড় িনেয় যাবার েজা 
নাi। সnয্াসীর স য় করেত নাi। 
 
        “তয্াগ না হেল েকমন কের তাঁেক লাভ করা যােব! যিদ eকটা িজিনেসর পর আর eকটা িজিনস থােক, 
তাহেল pথম িজিনসটােক না সরােল, েকমন কের eকটা িজিনস পােব? 
 
        “িন াম হেয় তাঁেক ডাকেত হয়। তেব সকাম ভজন করেত করেত িন াম হয়। rব রােজয্র জনয্ তপসয্া 
কেরিছেলন, িকnt ভগবানেক েপেয়িছেলন। বেলিছেলন, ‘যিদ কাচ কুড়ুেত eেস েকu কা ন পায়, তা ছাড়েব 

                                                 
1 িভkুঃ েসৗবণর্াদীনাং ৈনব পিরgেহৎ 
  যsাদিভkুিহর্রণয্ং রেসন দৃ ং চ স bhহা ভেবৎ। 
  যsাদিভkুিহর্রণয্ং রেসন sৃ ং েচৎ েপৗlেসা ভেবৎ।  
  যsাদিভkুিহর্রণয্ং রেসন gাহয্ং চ স আtহা ভেবৎ। 
  তsাদিভkুিহর্রণয্ং রেসন ন দৃ  sৃ  ন gাহয্ ।                 [পরমহংেসাপিনষd ] 
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েকন’?” 
 

[দয়া, দানািদ o ঠাকুর ীরামকৃ  -- ৈচতনয্েদেবর দান ] 
 
        “সttgণ eেল তেব তাঁেক লাভ করা যায়। 
 
        “দানািদ কমর্ সংসারী েলােকর pায় সকামi হয় -- েস ভাল না। তেব িন াম করেল ভাল। িকnt িন াম করা 
বড় কিঠন। 
 
        “সাkাৎকার হেল ঈ েরর কােছ িক pাথর্না করেব েয ‘আিম কতকgেলা পুকুর, রাsা, ঘাট, িডেsনসাির, 
হাসপাতাল -- ei সব করব, ঠাকুর আমায় বর দাo।’ তাঁর সাkাৎকার হেল o-সব বাসনা eকপােশ পেড় থােক। 
 
        “তেব দয়ার কাজ -- দানািদ কাজ -- িক িকছু করেব না? 
 
        “তা নয়। সামেন dঃখ ক  েদখেল টাকা থাকেল েদoয়া uিচত। jানী বেল, ‘েদ ের েদ ের, eের িকছু েদ।’ 
তা না হেল, ‘আিম িক করেত পাির, -- ঈ রi কতর্া আর সব aকতর্া’ eirপ েবাধ হয়। 
 
        “মহাপrুেষরা জীেবর dঃেখ কাতর হেয় ভগবােনর পথ েদিখেয় েদন। শ রাচাযর্ জীবিশkার জনয্ ‘িবদয্ার 
আিম’ েরেখিছেলন। 
 
       “anদােনর েচেয় jানদান, ভিkদান আরo বড়। ৈচতনয্েদব তাi আচ ােল ভিk িবিলেয়িছেলন। েদেহর 
সুখ-dঃখ েতা আেছi। eখােন আম েখেত eেসছ, আম েখেয় যাo। jান-ভিkর pেয়াজন। ঈ রi বst আর সব 
aবst।” 
 

[sাধীন icা (Free will) িক আেছ, ঠাকুেরর িসdাn ] 
 
        “িতিন সব কেcন। যিদ বল তাহেল েলােক পাপ করেত পাের। তা নয় -- যার িঠক েবাধ হেয়েছ ‘ঈ র 
কতর্া আিম aকতর্া’ তার আর েবতােল পা পেড় না। 
 
        “iংিলশময্ান-রা যােক sাধীন icা (Free will) বেল, েসi sাধীন icােবাধ িতিনi িদেয় রােখন। 
 
        “যারা তাঁেক লাভ কের নাi, তােদর িভতর oi sাধীন icােবাধ না িদেল পােপর বৃিd হত। িনেজর েদােষ 
পাপ কিc, e-েবাধ যিদ িতিন না িদেতন, তাহেল পােপর আরo বৃিd হত। 
 
        “যারা তাঁেক লাভ কেরেছ, তারা জােন েদখেতi ‘sাধীন icা’ -- বstতঃ িতিনi যntী, আিম যnt। িতিন 
iি িনয়ার, আিম গািড়।” 
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প ম পিরেcদ 
 

grেদব ীরামকৃ  -- ভkজনয্ knন o pাথর্না 
 
        েবলা চািরটা বািজয়ােছ। প বটীঘের ীযুk রাখাল, আরo d-eকিট ভk মিণর কীতর্ন গান িনেতেছন -- 
 
        গান -- ঘেরর বািহের দে  শতবার িতেল িতেল eেস যায়। 
 
        রাখাল গান িনয়া ভাবািব  হiয়ােছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ  প বিটেত আিসয়ােছন। তাঁহার সে  বাবুরাম, হিরশ -- kেম রাখাল o 
মিণ। 
 
        রাখাল -- iিন আজ েবশ কীতর্ন কের আনn িদেয়েছন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ভাবািব  হiয়া গান গািহেতেছন: 
 
         বাঁচলাম সিখ, িন কৃ নাম (ভাল কথার মno ভাল)। 
 
        (মিণর pিত) -- ei সব গান গাiেব -- ‘সব সিখ িমিল ৈবঠল, (ei েতা রাi ভাল িছল)। (বুিঝ হাট 
ভাল!)’ 
  
        আবার বিলেতেছন, “ei আর িক! -- ভিk, ভk িনেয় থাকা।” 
 

[ ীরাধা o যেশাদা সংবাদ -- ঠাকুেরর “আপনার েলাক” ] 
 
        “কৃ  মথুরায় েগেল যেশাদা ীমতীর কােছ eেসিছেলন। ীমতী ধয্ানs িছেলন। তারপর যেশাদােক 
বলেলন, ‘আিম aদয্াশিk, তুিম আমার কােছ িকছু বর লo।’ যেশাদা বলেলন, ‘বর আর িক িদেব! -- তেব ei 
বেলা -- েযন কায়মেনাবােকয্ তারi েসবা করেত পাির, -- েযন ei চেk তার ভেkর দশর্ন হয়; -- ei মেন তার 
ধয্ান িচnা েযন হয় -- আর বাকয্ dারা তার নামgনগান েযন হয়।’ 
 
        “তেব যােদর খুব পাকা হেয় েগেছ, তােদর ভk না হেলo চেল -- কখন কখন ভk ভাল লােগ না। পে র 
কােজর uপর চুনকাম েফেট যায় aথর্াৎ যার িতিন anের বািহের তােদর eirপ aবsা।” 
 
        ঠাকুর ঝাuতলা হiেত িফিরয়া আিসয়া প বটীমূেল মিণেক আবার বিলেতেছন -- “েতামার েমেয় সুর -- 
eiরকম গান aভয্াস করেত পার? -- ‘সিখ েস বন কত দূর! -- েয বেন আমার শয্ামসুnর।’ 
 
        (বাবুরাম দৃে , মিণর pিত) -- “েদখ, যারা আপনার তারা হল পর -- রামলাল আর সব েযন আর েকu। 
যারা পর তারা হল আপনার, -- েদখ না, বাবুরামেক বলিছ -- ‘বােহয্ যা -- মুখ েধা।’ eখন ভkরাi আtীয়।” 
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        মিণ -- আjা, হাঁ। 
 

[unােদর পূেবর্ প বটীেত সাধন 1857-58 -- িচcিk o িচদাtা ] 
 
        ীরামকৃ  (প বটী দৃে ) -- ei প বটীেত বসতাম। কােল unাদ হলাম। তাo েগল। কালi bh। িযিন 
কােলর সিহত রমণ কেরন, িতিনi কালী -- আদয্াশিk। aটলেক টিলেয় েদন। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন --‘ভাব িক েভেব পরাণ েগল। যার নােম হর কাল, পেদ মহাকাল, তার 
কােলাrপ েকন হল!’ 
 
        “আজ শিনবার, মা-কালীর ঘের েযo।” 
 
        বকুলতলার িনকট আিসয়া ঠাকুর মিণেক বিলেতেছন -- 
 
        “িচদাtা আর িচcিk। িচদাtা পুrষ, িচcিk pকৃিত। িচদাtা ীকৃ , িচcিk ীরাধা। ভk oi 
িচcিkর eক-eকিট rপ। 
 
        “aনয্ানয্ ভেkরা সখীভাব বা দাসভােব থাকেব। ei মূলকথা।” 
 
        সnয্ার পর ঠাকুর কালীঘের িগয়ােছন। মিণ েসখােন মার িচnা কিরেতেছন েদিখয়া ঠাকুর pসn হiয়ােছন। 
 

[ভkজনয্ জগnাতার কােছ knন -- ভkেদর আশীবর্াদ ] 
 
        সমs েদবালেয় আরিত হiয়া েগল। ঠাকুর ঘের তkার uপর বিসয়া মার িচnা কিরেতেছন। েমেঝেত 
েকবল মিণ বিসয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর সমািধs হiয়ােছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের সমাধু ভ  হiেতেছ। eখন ভােবর পূণর্ মাtা -- ঠাকুর মার সে  কথা কিহেতেছন। 
েছাটেছেল েযমন মার কােছ আবদার কের কথা কয়। মােক কrণsের বিলেতেছন, “oমা, েকন েস rপ েদখািল 
িন! েসi ভুবনেমাহন rপ! eত কের েতােক বললাম! তা েতােক বলেল েতা তুi নিবিন! তুi icাময়ী।” সুর 
কের মােক ei কথাgিল বলেলন, নেল পাষাণ িবগিলত হয়। ঠাকুর আবার মার সে  কথা কিহেতেছন -- 
 
        “মা িব াস চাi। যাক শালার িবচার। সাত েচানার িবচার eক েচানায় যায়। িব াস চাi (grবােকয্ িব াস) 
-- বালেকর মেতা িব াস। মা বেলেছ, oখােন ভূত আেছ, তা িঠক েজেন আেছ, -- েয ভূত আেছ। মা বেলেছ, 
oখােন জুজু। েতা তাi িঠক েজেন আেছ। মা বেলেছ, o েতার দাদা হয় -- েতা েজেন আেছ পাঁচ িসেক পাঁচ আনা 
দাদা। িব াস চাi! 
 
        “িকnt মা! oেদরi বা েদাষ িক! oরা িক করেব! িবচার eকবার েতা কের িনেত হয়! েদখ না oi েসিদন 
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eত কের বললাম, তা িকছু হল না -- আজ েকন eেকবাের -- * * * *” 
 
        ঠাকুর মার কােছ কrণ গd গদsের কািঁদেত কাঁিদেত pাথর্না কিরেতেছন। িক আ যর্! ভkেদর জনয্ মার 
কােছ কাঁদেছন -- “মা, যারা যারা েতামার কােছ আসেছ, তােদর মেনাবা া পূণর্ কেরা! সব তয্াগ কিরo না মা! 
আcা, েশেষ যা হয় কেরা! 
 
        “মা, সংসাের যিদ রােখা, েতা eক-eকবার েদখা িদস! না হেল েকমন কের থাকেব। eক-eকবার েদখা না 
িদেল uৎসাহ েকমন কের মা! তারপর েশেষ যা হয় কেরা!” 
 
        ঠাকুর eখনo ভাবািব । েসi aবsায় হঠাৎ মিণেক বিলেতেছন, “েদেখা, তুিম যা িবচার কেরেছা, aেনক 
হেয়েছ। আর না। বল আর করেব না?” 
 
        মনী করেজােড় বিলেতেছন, আjা না। 
 
        ীরামকৃ  -- aেনক হেয়েছ। তুিম pথম আসেত মাt েতামায় েতা আিম বেলিছলাম -- েতামার ঘর -- 
আিম েতা সব জািন? 
 
        মিণ -- (কৃতা িল) -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার ঘর, তুিম েক, েতামার anর বািহর, েতামার আেগকার কথা, েতামার পের িক হেব -
- e-সব েতা আিম জািন? 
 
        মিণ (করেজােড়) -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- েছেল হেয়েছ েন বেকিছলাম। eখন িগেয় বািড়েত থােকা -- তােদর জািনo েযন তুিম 
তােদর আপনার। িভতের জানেব তুিমo তােদর আপনার নo, তারাo েতামার আপনার নয়। 
 
        মিণ চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ   -- আর বােপর সে  pীত কেরা -- eখন uড়েত িশেখ -- তুিম বাপেক a াে  pণাম করেত 
পারেব না? 
 
        মিণ (করেজােড়) -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামায় আর িক বলব, তুিম েতা সব জােনা? -- সব েতা বুেঝেছা? 
 
        (মিণ চুপ কিরয়া আেছন।) 
 
        ঠাকুর -- সব েতা বুেঝেছা? 
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        মিণ -- আjা, eকটু eকটু বুেঝিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- aেনকটা েতা বুেঝেছা। রাখাল েয eখােন আেছ, oর বাপ সnt  আেছ। 
 
        মিণ হাতেজাড় কিরয়া চুপ কিরয়া আেছন। ীরামকৃ  আবার বিলেতেছন, “তুিম যা ভাবেছা তাo হেয় 
যােব।” 
 

[ভkসে  কীতর্নানেn -- মা o জননী -- েকন নরলীলা ] 
 
        ঠাকর eiবার pকৃিতs হiয়ােছন। ঘের রাখাল, রামলাল। রামলালেক গান গািহেত বিলেতেছন। রামলাল 
গান গািহেতেছন: 
 
        গান - সমর আেলা কের কার কািমনী। 
 
        গান - েক রেণ নািচেছ বামা নীরদবরণী। 
 েশািণত সায়ের েযন ভািসেছ নব নিলনী ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  -- মা আর জননী। িযিন জগৎrেপ আেছন -- সবর্বয্াপী হেয় িতিনi মা। জননী িযিন জn sান। 
আিম মা বলেত বলেত সমািধs হতুম; -- মা বলেত বলেত েযন জগেতর ঈ রীেক েটেন আনতুম! েযমন েজেলরা 
জাল েফেল, তারপর আেনকkণ পের জাল gেটােত থােক। বড় বড় মাছ সব পেড়েছ। 
 

[েগৗরী পি েতর কথা -- কালী o ীেগৗরাে  eক ] 
 
        “েগৗরী বেলিছল, কালী েগৗরা  eক েবাধ হেল, তেব িঠক jান হয়। িযিন bh িতিনi শিk (কালী)। িতিন 
নবrেপ ীেগৗরা ।” 
 
        ঠাকুর িক iি ত কিরয়া বিলেতেছন, িযিন আদয্াশিk িতিনi নরrপী ীরামকৃ  হiয়া আিসয়ােছন। ীযুk 
রামলাল ঠাকুেরর আেদেশ আবার গািহেতেছন -- eবাের ীেগৗরা লীলা। 
 
        গান - িক েদিখলাম ের, েকশব ভারতীর কুিটের, aপrপ েজয্ািতঃ, 
 ীেগৗরা মূরিত, d’নয়েন েpম বেহ শতধাের! 
 
        গান - েগৗর েpেমর েঢu েলেগেছ গায়। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। ভেkর জনয্ লীলা। তাঁেক নরrেপ েদখেত েপেল 
তেব েতা ভেkরা ভালবাসেত পারেব, তেবi ভাi-ভিগনী, বাপ-মা সnােনর মেতা েsহ করেত পারেব। 
 
        “িতিন ভেkর ভালবাসার জনয্ েছাটিট হেয় লীলা করেত আেসন।” 
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ষ  পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের রাখাল, মাsার, মিহমা pভৃিত সে  
 

[ ীরামকৃে র হেs আঘাত -- সমািধ o জগnাতার সিহত কথা ]  
 
        ঠাকুর দিkেণ র-মিnের েসi ঘের aবিsিত কিরেতেছন। েবলা িতনটা। শিনবার, 2রা েফbrয়াির, 1884 

ী াb; 20েশ মাঘ, 1290 সাল, মাঘ kা ষ ী। 
 
        eকিদন ঠাকুর ভাবািব  হiয়া ঝাuতলার িদেক যাiেতেছন; সে  েকহ না থাকােত েরেলর কােছ পিড়য়া 
যান। তাহােত তাঁহার বাম হােতর হাড় সিরয়া যায় o খুব আঘাত লােগ। মাsার কিলকাতা হiেত ভkেদর িনকট 
হiেত বা  , পয্াড o বয্াে জ আিনয়ােছন। 
 
        ীযুk রাখাল, মিহমাচরণ, হাজরা pভৃিত ভেkরা ঘের আেছন। মাsার আিসয়া ভূিম  হiয়া ঠাকুেরর চরণ 
বnনা কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- িকেগা! েতামার িক বয্ারাম হেয়িছল? eখন েসেরেছ েতা? 
 
        মাsার -- আেj, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- হয্াঁগা, “আিম যnt, তুিম যntী” -- তেব eরকম হল েকন? 
 
        ঠাকুর তkার uপর বিসয়া আেছন। মিহমাচরণ িনেজর তীথর্দশর্েনর গl কিরেতেছন। ঠাকুর িনেতেছন। 
dাদশ বৎসর পূেবর্ তীথর্দশর্ন। 
 
        মিহমাচরণ -- কাশী িসk েরােলর eকিট বাগােন eকিট bhচারী েদখলাম। বলেল, “e-বাগােন কুিড় বছর 
আিছ। িকnt কার বাগান জািন না।” আমায় িজjাসা করেল, “েনৗকরী কর বাবু?” আিম বললাম, না। তখন বেল, 
“েকয়া, পিরbাজক হয্ায়?” 
 
        নমর্দাতীের eকিট সাধু েদখলাম, anের গায়tী জপ কেcন -- শরীের পুলক হেc। আবার eমন pণব আর 
গায়tী ucারণ কেরন েয যারা বেস থােক তােদর েরামা  আর পুলক হয়। 
 
        ঠাকুেরর বালকsভাব, -- kুধা পাiয়ােছ; মাsারেক বিলেতেছন, “িক, িক eেনছ?” রাখালেক েদিখয়া ঠাকুর 
সমািধs হiেলন। 
 
        সমািধ ভ  হiেতেছ। pকৃতs হiবার জনয্ ঠাকুর বিলেতেছন -- “আিম িজিলিপ খাব”, “আিম জল খাব!” 
 
        ঠাকুর বালকsভাব, -- জগnাতােক েকঁেদ েকঁেদ বলেছন -- bhময়ী! আমার eমন েকন করিল? আমার 
হােত বড় লাগেছ। (রাখাল, মিহমা, হাজরা pভৃিতর pিত) -- আমার ভাল হেব? ভেkরা েছাট েছেলিটেক েযমন 
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বুঝায় -- েসirপ বলেছন “ভাল হেব বiিক!” 
 
        ীরামকৃ  (রাখােলর pিত) -- যিদo শরীর রkার জনয্ তুi আিছস, েতার েদাষ নাi। েকননা, তুi 
থাকেলo েরল পযর্n েতা েযিতস না। 
 

[ ীরামকৃে র সnানভাব -- “bhjানেক আমার েকািট নমsার” ] 
 
        ঠাকুর আবার ভাবািব  হiেলন। ভাবািব  হiয়া বিলেতেছন -- 
 
        “oঁ o ঁ o ঁ -- মা আিম িক বলিছ! মা, আমায় bhjান িদেয় েবh ঁশ কেরা না -- মা আমায় bhjান িদo না। 
আিম েয েছেল! -- ভয়তরােস। -- আমার মা চাi -- bhjানেক আমার েকািট নমsার। o যােদর িদেত হয়, 
তােদর দাo েগ। আনnময়ী! আনnময়ী!” 
 
        ঠাকুর uৈcঃsের আনnময়ী! আনnময়ী! বিলয়া কাঁিদেতেছন আর বিলেতেছন -- 
 
 “আিম oi েখেদ েখদ কির (শয্ামা)। 
 তুিম মাতা থাকেত আমার জাগা ঘের চুির ৷৷” 
 
        ঠাকুর আবার মােক বিলেতেছন -- “আিম িক aনয্ায় কেরিছ মা? আিম িক িকছু কির মা? -- তুi েয সব 
কিরস মা! আিম যnt, তুিম যntী! (রাখােলর pিত, সহােসয্) েদিখস, তুi েযন পিড়স েন। মান কের েযন ঠিকস না। 
 
        ঠাকুর মােক আবার বিলেতেছন -- “মা, আিম েলেগেছ বেল িক কাঁদিছ? না। -- 
   
 “আিম oi েখেদ েখদ কির (শয্ামা)। 
 তুিম মাতা থাকেত আমার জাগা ঘের চুির ৷৷”  
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সpম পিরেcদ 
 

িক কের ঈ রেক ডাকেত হয় --“বয্াকুল হo” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বালেকর নয্ায় আবার হািসেতেছন o কথা কিহেতেছন -- বালক েযমন েবিশ aসুখ হেলo 
eক-eকবার েহেস েখেল েবড়ায়। মিহমািদ ভেkর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- সিcদানn লাভ না হেল িকছুi হল না বাবু! 
 
        “িবেবক-ৈবরােগয্র নয্ায় আর িজিনস নাi। 
 
        “সংসারীেদর aনুরাগ kিণক -- তp েখালায় জল যতkণ থােক -- eকিট ফুল েদেখ হয়েতা বলেল, আহা! 
িক চমৎকার ঈ েরর সৃি ! 
 
        “বয্াকুলতা চাi। যখন েছেল িবষেয়র ভােগর জনয্ বয্িতবয্s কের, তখন বাপ-মা dজেন পরামশর্ কের, আর 
েছেলেক আেগi িহসয্া েফেল েদয়। বয্াকুল হেল িতিন নেবনi নেবন। িতিন েয কােল জn িদেয়েছন, েস কােল 
তাঁর ঘের আমােদর িহসয্া আেছ। িতিন আপনার বাপ, আপনার মা -- তাঁর uপর েজার খােট! ‘দাo পিরচয়। নয় 
গলায় ছুির িদব!” 
 
        িকrেপ মােক ডািকেত হয়, ঠাকুর িশখাiেতেছন -- “আিম মা বেল eirেপ ডাকতাম -- ‘মা আনnময়ী! -
- েদখা িদেত েয হেব!’ -- 
 
        “আবার কখন বলতাম -- oেহ দীননাথ -- জগnাথ -- আিম েতা জগৎ ছাড়া নi নাথ! আিম jানহীন -- 
সাধনহীন -- ভিkহীন -- আিম িকছুi জািন না -- দয়া কের েদখা িদেত হেব।” 
 
        ঠাকুর aিত কrণ sের সুর কিরয়া, িকrেপ তাঁহােক ডািকেত হয়, িশখাiেতেছন। েসi কrণ sর িনয়া 
ভkেদর hদয় dবীভূত হiেতেছ, -- মিহমাচরণ চেkর জেল ভািসয়া যাiেতেছন। 
 
        মিহমাচরণেক েদিখয়া ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- 
 
        “ডাক েদিখ মন ডাকার মতন েকমন শয্ামা থাকেত পাের!” 



1884, 2রা েফbrয়াির 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

a ম পিরেcদ 
 

িশবপুর ভkগণ o আমেমাkাির (বকলমা) -- ীমধু ডাkার 
 
        িশবপুর হiেত ভেkরা আিসেলন। তাহারা aত দূর হiেত ক  কিরয়া আিসয়ােছন। ঠাকুর ীরামকৃ  আর 
চুপ কিরয়া থািকেত পািরেলন না। সার সার gিটকতক কথা তাহািদগেক বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িশবপুেরর ভkেদর pিত) -- ঈ রi সতয্ আর সব aিনতয্। বাবু আর বাগান। ঈ র o তাঁর 
ঐ যর্। েলােক বাগানi েদেখ, বাবুেক চায় কয়জেন? 
 
        ভk -- আjা, uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- সদসৎ িবচার। িতিন সতয্ আর সব aিনতয্ -- eiিট সবর্দা িবচার। বয্াকুল হেয় ডাকা। 
 
        ভk -- আেj, সময় কi? 
 
        ীরামকৃ  -- যােদর সময় আেছ, তারা ধয্ান-ভজন করেব। 
 
        “যারা eকাn পারেব না তারা dেবলা খুব dেটা কের pণাম করেব। িতিন েতা anযর্ামী, -- বুঝেছন েয, 
eরা িক কের! aেনক কাজ করেত হয়। েতামােদর ডাকবার সময় নাi, -- তাঁেক আমেমাkাির (বকলমা) দাo। 
িকnt তাঁেক লাভ না করেল -- তাঁেক দশর্ন না করেল, িকছুi হল না।” 
 
        eকজন ভk -- আjা, আপনােক েদখাo যা ঈ রেক েদখাo তা। 
 
        ীরামকৃ  -- o-কথা আর বেলা না। গ ারi েঢu, েঢu-eর িকছু গ া নয়। আিম eত বড় েলাক, আিম 
aমুক -- ei সব aহংকার না েগেল তাঁেক পাoয়া যায় না। ‘আিম’ িঢিপেক ভিkর জেল িভিজেয় সমভূিম কের 
ফয্ােলা। 
 

[েকন সংসার? েভাগােn বয্াকুলতা o ঈ রলাভ ] 
 
        ভk -- সংসাের েকন িতিন েরেখেছন? 
 
        ীরামকৃ  -- সৃি র জনয্ েরেখেছন। তাঁর icা। তাঁর মায়া। কািমনী-কা ন িদেয় িতিন ভুিলেয় েরেখেছন। 
 
        ভk -- েকন ভুিলেয় েরেখেছন? েকন, তাঁর icা? 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন যিদ ঈ েরর আনn eকবার েদন তাহেল আর েকu সংসার কের না, সৃি o চেল না।     
 
        “চােলর আড়েত বড় বড় েঠেকর িভতের চাল থােক। পােছ iঁdরgেলা oi চােলর সnান পায়, তাi 
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েদাকানদার eকটা কুেলােত খi-মুড়িক েরেখ েদয়। oi খi-মুড়িক িমি  লােগ, তাi iঁdরgেলা সমs রাত কড়র 
মড়র কের খায়। চােলর সnান আর কের না। 
 
        “িকnt েদেখা, eকেসর চােল েচৗdgণ খi হয়। কািমনী-কা েনর আনn aেপkা ঈ েরর আনn কত 
েবিশ। তাঁর rপ িচnা করেল রmা িতেলাtমার rপ িচতার ভs বেল েবাধ হয়।” 
 
        ভk -- তাঁেক লাভ করবার জনয্ বয্াকলুতা েকন হয় না? 
 
        ীরামকৃ  -- েভাগাn না হেল বয্াকলুতা হয় না। কািমনী-কা েনর েভাগ েযটুকু আেছ েসটুকু তৃিp না হেল 
জগেতর মােক মেন পেড় না। েছেল যখন েখলায় মt হয়, তখন মােক চায় না। েখলা সা  হেয় েগেল তখন বেল, 
“মা যাব।” hেদর েছেল পায়রা লেয় েখলা কিcল; পায়রােক ডাকেছ, “আয় িত িত!” কের! পায়রা লেয় েখলা 
তৃিp যাi হেলা, aমিন কাদঁেত আরm করেল। তখন eকজন aেচনা েলাক eেস বলেল, আিম েতােক মার কােছ 
লেয় যািc আয়। েস তারi কাঁেধ চেড় aনায়ােস েগল। 
 
        “যারা িনতয্িসd, তােদর সংসাের ঢুকেত হয় না। তােদর েভােগর বাসনা জn েথেকi িমেট েগেছ।” 
 

[ ীমধু ডাkােরর আগমন -- ীমধুসূদন o নাম মাহাtয্ ] 
 
       পাঁচটা বািজয়ােছ। মধু ডাkার আিসয়ােছন। ঠাকুেরর হাতিটেত বাড় o বয্াে জ বাঁিধেতেছন। ঠাকুর বালেকর 
নয্ায় হািসেতেছন। আর বিলেতেছন, ঐিহক o পারিtেকর মধুসূদন। 
 
        মধু (সহােসয্) -- েকবল নােমর েবাঝা বেয় মির। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকন নাম িক কম? িতিন আর তার নাম তফাত নয়। সতয্ভামা যখন তুলাযেnt sনর্-
মিণ-মািণকয্ িদেয় ঠাকুরেক oজন কিcেলন, তখন হল না! যখন rিkণী তুলসী আর কৃ নাম eকিদেক িলেখ 
িদেলন, তখন িঠক oজন হল! 
 
        eiবার ডাkার বাড় বাঁিধয়া িদেবন। েমেঝেত িবছানা করা হiল, ঠাকুর হািসেত হািসেত েমেঝেত আিসয়া 
শয়ন কিরেতেছন। সুর কিরয়া কিরয়া বিলেতেছন, “রাi-eর দশম দশা! বৃেn বেল, আর কত বা হেব!” 
 
        ভেkরা চতুিদর্েক বিসয়া আেছন। ঠাকুর আবার গািহেতেছন -- “সব সিখ িমিল ৈবঠল -- সেরাবর কূেল!” 
ঠাকুরo হািসেতেছন, ভেkরাo হািসেতেছন। বাড় বাঁধা হiয়া েগেল ঠাকুর বিলেতেছন -- 
 
        “আমার কলকাতার ডাkারেদর তত িব াস হয় না। শmুর িবকার হেয়েছ, ডাkার (সবর্িধকারী) বেল, o 
িকছু নয়, o ঔষেধর েনশা! তারপরi শmুর েদহতয্াগ হল।1  

                                                 
1 শmু মিlেকর মৃতুয্ --1877 
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নবম পিরেcদ 
 

মিহমাচরেণর pিত uপেদশ 
 
        সnয্ার পর ঠাকুরবািড়েত আরিত হiয়া েগল। িকয়ৎkণ পের aধর কিলকাতা হiেত আিসেলন o ঠাকুরেক 
ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঘের মিহমাচরণ, রাখাল, মাsার। হাজরাo eক-eকবার আিসেতেছন। 
 
        aধর -- আপিন েকমন আেছন? 
 
        ীরামকৃ  (েsহমাখা sের) -- ei েদেখা! হােত েলেগ িক হেয়েছ। (সহােসয্) আিছ আর েকমন! 
 
        aধর েমেঝেত ভkসে  বিসয়া আেছন। ঠাকুর তাহােক বিলেতেছন, “তুিম eকবার eiেট হাত বুিলয়া দাo 
েতা!” 
 
        aধর েছাট খাটিটর utর pােn বিসয়া ঠাকুেরর ীচরণ েসবা কিরেতেছন। ঠাকুর মিহমাচরেণর সিহত 
আবার কথা কিহেতেছন। 
 

[মূলকথা aেহতুকী ভিk -- “s-srপেক জােনা” ] 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- aেহতুকী ভিk, -- তুিম eiিট যিদ সাধেত পার, তাহেল েবশ হয়। 
 
        “মুিk, মান, টাকা, েরাগ ভাল হoয়া, িকছুi চাi না; -- েকবল েতামায় চাi। eর নাম aেহতুকী ভিk। 
বাবুর কােছ aেনেকi আেস -- নানা কামনা কের; িকnt যিদ েকu িকছুi চায় না েকবল ভালবােস বেল বাবুেক 
েদখেত আেস, তাহেল বাবুরo ভালবাসা তার uপর হয়। 
 
        “phােদর aেহতুকী ভিk -- ঈ েরর pিত d িন াম ভালবাসা।” 
 
        মিহমাচরণ চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার তাহােক বিলেতেছন, “আcা, েতামার েযমন ভাব েসirপ 
বিল, েশান। 
 
        (মিহমার pিত) -- “েবদাnমেত s-srপেক িচনেত হয়। িকnt aহং তয্াগ না করেল হয় না। aহং eকিট 
লািঠর srপ -- েযন জলেক dভাগ কেc। আিম আলাদা, তুিম আলাদা। 
 
        “সমািধs হেয় ei aহং চেল েগেল bhেক েবােধ েবাধ হয়।” 
 
        ভেkরা হয়েতা েকহ েকহ ভািবেতেছন, ঠাকুেরর িক bhjান হেয়েছ? তা যিদ হেয় থােক তেব uিন ‘আিম’ 
‘আিম’ কিরেতেছন েকন? 
 
        ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন --‘আিম’ মিহম চkবতর্ী, -- িবdান, ei ‘আিম’ তয্াগ করেত হেব। িবদয্ার 
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‘আিমেত েদাষ নাi। শ রাচাযর্ েলাকিশkার জনয্ “িবদয্ার আিম” েরেখিছেলন। 
 
        “stীেলাক সmেn খুব সাবধান না থাকেল bhjান হয় না। তাi সংসাের কিঠন। যত িসয়ান হo না েকন, 
কাজেলর ঘের থাকেল গােয় কািল লাগেব। যুবতীর সে  িন ােমরo কাম হয়। 
 
        “তেব jানীর পেk sদারায় কখন কখন গমন েদােষর নয়। েযমন মলমূtতয্াগ েতমনi েরতঃতয্াগ -- 
পায়খানা আর মেন নাi। 
 
       “আধা-ছানার ম া কখন বা েখেল। (মিহমার হাসয্) সংসারীর পেk তত েদােষর নয়।” 
 

[সnয্াসীর কিঠন িনয়ম o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        “সnাসীর পেk খুব েদােষর। সnয্াসী stীেলােকর িচtপট পযর্n েদখেব না। সnয্াসীর পেk stীেলাক, -- থুথু 
েফেল থুথু খাoয়া। 
 
        “stীেলাকেদর সে  সnয্াসী বেস বেস কথা কেব না। -- হাজার ভk হেলo। িজেতিndয় হেলo আলাপ 
করেব না। 
 
        “সnয্াসী কািমনী-কা ন di-i তয্াগ করেব -- েযমন েমেয়র পট পযর্n েদখেব না, েতমিন কা ন -- টাকা 
-- sশর্ করেব না। টাকা কােছ থাকেলo খারাপ! িহসাব, dি nা, টাকার aহংকার, েলােকর uপর েkাধ, কােছ 
থাকেল ei সব eেস পেড়। -- সূযর্ েদখা যািcল েমঘ eেস সব েঢেক িদেল। 
 
        “তাiেতা মােরায়াড়ী যখন hেদর কােছ টাকা জমা িদেত চাiেল, আিম বললাম, ‘তাo হেব না -- কােছ 
থাকেলi েমঘ uঠেব।’ 
 
        “সnয্াসীর e কিঠন িনয়ম েকন? তার িনেজর ম েলর জেনয্o বেট, আর েলাকিশkার জনয্। সnয্াসী যিদo 
িনিলর্p হয় -- িজেতিndয় হয় -- তবু েলাকিশkার জনয্ কািমনী-কা ন eirেপ তয্াগ করেব। 
 
        “সnয্াসীর েষাল আনা তয্াগ েদখেল তেব েতা েলােকর সাহস হেব! তেবi েতা তারা কািমনী-কা ন তয্াগ 
করেত েচ া করেব! 
 
        “e-তয্াগিশkা যিদ সnয্াসী না েদয়, তেব েক িদেব!” 
 

[জনকািদর ঈ রলােভর পর সংসার -- ঋিষ o শূকরমাংস ] 
 
        “তাঁেক লাভ কের তেব সংসাের থাকা যায়। েযমন মাখম তুেল জেল েফেল রাখা। জনক bhjান লাভ কের 
তেব সংসাের িছেলন। 
 
        “জনক dখান তরবার েঘারােতন -- jােনর আবার কেমর্র। সnয্াসী কমর্তয্াগ কের। তাi েকবল eকখানা 
তরবার -- jােনর। জনেকর মেতা jানী সংসারী গােছর িনেচর ফল uপেরর ফল di-i েখেত পাের। সাধুেসবা, 
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aিতিথ-সৎকার -- e-সব পাের। মােক বেলিছলাম, ‘মা, আিম টঁেক সাধু হব না।’ 
 
        “bhjানলােভর পর খাoয়ারo িবচার থােক না। bhjানী ঋিষ bhানেnর পর সব েখেত পারত -- 
শূকরমাংস পযর্n।” 
 

[চার আ ম, েযাগতtt o ীরামকৃ  ] 
 
        (মিহমার pিত) -- “েমাটামুিট di pকার েযাগ -- কমর্েযাগ আর মেনােযাগ, -- কেমর্র dারা েযাগ আর 
মেনর dারা েযাগ। 
 
        “bhচযর্, গাহর্s, বানps আর সnয্াস -- eর মেধয্ pথম িতনিটেত কমর্ করেত হয়। সnয্াসীর দ কম লু, 
িভkা পাt ধারণ করেত হয়। সnয্াসী িনতয্কমর্ কের। িকnt হয়েতা মেনর েযাগ নাi -- jান নাi, ঈ ের মন নাi। 
েকান েকান সnয্াসী িনতয্কমর্ িকছু িকছু রােখ, েলাকিশkার জনয্। গৃহs বা aনয্ানয্ আ মী যিদ িন ামকমর্ করেত 
পাের, তাহেল তােদর কেমর্র dারা েযাগ হয়। 
 
        “পরমহংস aবsায় -- েযমন কেদবািদর -- কমর্ সব uেঠ যায়। পূজা, জপ, তপর্ণ, সnয্া -- ei সব কমর্। 
e-aবsায় েকবল মেনর েযাগ। বািহেরর কমর্ কখন কখন সাধ কের -- েলাকিশkার জনয্। িকnt সবর্দা sরণমনন 
থােক।” 
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দশম পিরেcদ 
 

মিহমাচরেণর শাstপাঠ বণ o ঠাকুেরর সমািধ 
 
        কথা কিহেত কিহেত রাত আটটা হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  মিহমাচরণেক শাst হiেত িকছু sবািদ নাiেত 
বিলেলন। মিহমাচরণ eকখািন বi লiয়া utর গীতার pথেমi পরbhসmnীয় েয ে াক তাহা নাiেতেছন -- 
 
 “যেদকং িন লং bh েবয্ামাতীতং িনর নm । 
 apতকর্য্মিবেjয়ং িবনােশাৎপিtবিজর্তm  ৷৷” 
 
        kেম তৃতীয় aধয্ােয়র 7ম ে াক পিড়েতেছন -- 
 
 “aিgেদর্েবা িdজাতীনাং মুনীনাং hিদ ৈদবতm । 
 pিতমা slবুdীনাং সবর্t সমদিশর্নাm  ৷৷” 
 
       aথর্াৎ bাhিদেগর েদবতা aিg, মুিনিদেগর েদবতা hদয়মেধয্ -- slবুিd মনুষয্েদর pিতমাi েদবতা, আর 
সমদশর্ী মহােযাগীিদেগর েদবতা সবর্ti আেছন। 
 
        “সবর্t সমদিশর্নাম” -- ei কথা ucারণ কিরবামাt ঠাকুর হঠাৎ আসন তয্াগ কিরয়া দ ায়মান হiয়া 
সমািধs হiেলন। হােত েসi বাড় o বয্াে জ বাঁধা। ভেkরা সকেলi aবাk  -- ei সমদশর্ী মহােযাগীর aবsা 
িনরীkণ কিরেতেছন। 
 
        aেনকkণ eirেপ দাঁড়াiয়া pকৃিতs হiেলন o আবার আসন gহণ কিরেলন। মিহমাচরণেক eiবার েসi 
হিরভিkর ে াক আবৃিt কিরেত বিলেলন। মিহমা নারদপ রাt হiেত আবৃিt কিরেতেছন -- 
 
 anবর্িহযর্িদহিরsপসা ততঃ িকm । 
 নাnবর্িহযর্িদহিরsপসা ততঃ িকm  ৷৷ 
 আরািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm ।  
 নারািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm  ৷৷ 
 িবরম িবরম bhn  িকং তপসয্াসু বৎস। 
 bজ bজ িdজ শী ং শ রং jানিসnুm  ৷৷ 
 লভ লভ হিরভিkং ৈব েবাkাং সুপkাm । 
 ভবিনগড়িনবnেcদনীং কতর্রী  ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  -- আহা! আহা! 
 

[ভা  o bhা  -- তুিমi িচদানn -- নাহং নাহং ] 
 
        ে াকgিলর আবৃিt িনয়া ঠাকুর আবার ভাবািব  হiেতিছেলন। কে  ভাব সংবরণ কিরেলন। eiবার 
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যিতপ ক পাঠ হiেতেছ -- 
 
 যসয্ািমদং কিlতিমndজালং, চরাচরং ভািত মেনািবলাসm । 
 সিcৎসুৈখকং জগদাtrপং, সা কািশকাহং িনজেবাধrপm  ৷৷ 
 
        “সা কািশকাহং িনজেবাধrপm ” -- ei কথা িনয়া ঠাকুর সহােসয্ বিলেতেছন, “যা আেছ ভাে  তাi আেছ 
bhাে ।” 
 
        eiবার পাঠ হiেতেছ িনবর্াণষট্ কm  -- 
 
 o ঁ মেনাবুdয্হ ারিচtািন নাহং 
      ন চ ে াtিজেh ন চ াণেনেt। 
 ন চ েবয্াম ভূিমনর্ েতেজা ন বায়ু -- 
      ি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm  ৷৷ 
 
        যতবার মিহমাচরণ বিলেতেছন -- িচদানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm , ততবারi ঠাকুর সহােসয্ বিলেতেছন 
-- 
 
        “নাহং! নাহং -- তুিম তুিম িচদানn।” 
 
        মিহমাচরণ জীবnুিk গীতা েথেক িকছু পিড়য়া ষট্ চkবণর্না পিড়েতেছন। িতিন িনেজ কাশীেত েযাগীর 
েযাগাবsায় মৃতুয্ েদিখয়ািছেলন, বিলেলন। 
 
        eiবার ভূচরী o েখচরী মুdার বণর্না কিরেতেছন, o সাmবী িবদয্ার। 
 
        সাmবী; -- েযখােন েসখােন যায়, েকান uেdশয্ নাi। 
 

[পূবর্কথা -- সাধুেদর কােছ ঠাকুেরর রামগীতাপাঠ বণ ] 
 
        মিহমা -- রামগীতায় েবশ েবশ কথা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) --তুিম রামগীতা রামগীতা কেcা, -- তেব তুিম েঘার েবদাnী! সাধুরা কত পড়ত 
eখােন। 
 
        মিহমাচরণ pণব শb িকrপ তাi পিড়েতেছন -- “ৈতলধারামিবিcnm  দীঘর্ঘnািননাদবৎ”! আবার সমািধর 
লkণ বিলেতেছন -- 
 
 “ঊ র্পূণর্মধঃপূণর্ং মধয্পূণর্ং যদাtকm । 
 সবর্পূণর্ং স আেtিত সমািধsসয্ লkণm  ৷৷” 
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        aধর, মিহমাচরণ kেম pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। 
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eকাদশ পিরেcদ 
 
        পরিদন রিববার, 3রা েফbrয়াির 1884 ী াb, 21েশ মাঘ, 1290 সাল। মাঘ kা সpমী। মধয্ােh 
েসবার পর ঠাকুর িনজাসেন বিসয়া আেছন। কিলকাতা হiেত রাম, সুেরnd pভৃিত ভেkরা তাঁহার aসুখ িনয়া 
িচিnত হiয়া আিসয়ােছন। মাsারo কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর হােত বাড় বাঁধা, ভkেদর সিহত কথা 
কিহেতেছন। 
 

[পূবর্কথা -- unাদ, জানবাজাের বাস -- সরলতা o সতয্কথা ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- eমিন aবsায় মা েরেখেছন েয ঢাকাঢািক করবার েজা নাi। বালেকর 
aবsা! 
 
        “রাখাল আমার aবsা েবােঝ না। পােছ েকu েদখেত পায়, িনnা কের, গােয় কাপড় িদেয় ভাঙা হাত েঢেক 
েদয়। মধু ডাkারেক আড়ােল িনেয় িগেয় সব কথা বলিছল। তখন েচঁিচেয় বললাম --‘েকাথা েগা মধুসূদন, েদখেব 
eস, আমার হাত েভেঙ েগেছ!’ 
 
        “েসেজাবাবু আর েসেজািগিn েয ঘের েতা েসi ঘের আিমo তাম! তারা িঠক েছেলিটর মতন আমায় যt 
করত। তখন আমার unাদ aবsা। েসেজাবাবু বলত, ‘বাবা, তুিম আমােদর কথাবাতর্া নেত পাo?’ আিম বলতাম, 
‘পাi’। 
 
        “েসেজািগিn েসেজাবাবুেক সেnহ কের বেলিছল, যিদ েকাথাo যাo -- ভট্ চািজর্ মশায় েতামার সে  
যােবন। eক জায়গায় েগল -- আমায় িনেচ বসােল। তারপর আধঘnা পের eেস বলেল, ‘চল বাবা, চল বাবা। 
গািড়েত uঠেব চল।’ েসেজািগিn িজjাসা কলেল, আিম িঠক oi সব কথা বললুম। আিম বললুম, ‘েদখগা, eকটা 
বািড়েত আমরা েগলুম, -- uিন িনেচ বসােল -- uপের আপিন েগল, -- আধঘnা পের eেস বলেল, ‘চল বাবা 
চল।’ েসেজািগিn যা হয় বুেঝ িনেল। 
 
        “মােড়েদর eক শিরক eখানকার গােছর ফল, কিপ গািড় কের বািড়েত চালান কের িদত। aনয্ শিরকরা 
িজjাসা করােত আিম িঠক তাi বললুম।” 
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dাদশ পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের মাsার, মিণলাল pভৃিত সে  
 

[ঠাকুর aৈধযর্ েকন? মিণ মিlেকর pিত uপেদশ ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মধয্ােh েসবার পর eকটু িব াম কিরেতেছন। েমেঝেত মিণ মিlক বিসয়া আেছন। আজ 
রিববার, কৃ া tেয়াদশী, 24েশ েফbrয়াির 1884, 13i ফাlgন, 1290 সাল। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- িকেস কের eেল? 
 
        মাsার -- আjা, আলমবাজার পযর্n গািড় কের eেস oখান েথেক েহঁেট eেসিছ। 
 
        মিণলাল -- uঃ! খুব েঘেমেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তাi ভািব, আমার e-সব বাi নয়! তা না হেল iংিলশময্ানরা eত ক  কের 
আেস! 
 
        ঠাকুর েকমন আেছন -- হাত ভাঙার কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম eiটার জনয্ eক-eকবার aৈধযর্ হi -- eেক েদখাi -- আবার oেক েদখাi -- আর 
বিল, হয্াঁগা, ভাল হেব িক? রাখাল চেট, -- আমার aবsা েবােঝ না। eক-eকবার মেন কির eখান েথেক যায় 
যাক -- আবার মােক বিল, মা েকাথায় যােব -- েকাথায় jলেত পুড়েত যােব! 
 
        “আমার বালেকর মেতা aৈধযর্ aবsা আজ বেল নয়। েসেজাবাবুেক হাত েদখাতাম, বলতাম, হয্াঁগা আমার 
িক aসুখ কেরেছ? 
 
        “আcা তাহেল ঈ ের িন া কi? o-েদেশ যাবার সময় েগাrর গািড়র কােছ ডাকােতর মেতা লািঠ হােত 
কতকgেলা মানুষ eেলা! আিম ঠাকুরেদর নাম করেত লাগলাম। িকnt কখন বিল রাম, কখন dগর্া, কখন o ঁ তৎসৎ 
-- েযটা খােট। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “আcা েকন eত aৈধযর্ আমার?” 
 
        মাsার -- আপিন সবর্দাi সমািধs -- ভkেদর জনয্ eকটু মন শরীেরর uপর েরেখেছন, তাi -- শরীর 
রkার জনয্ eক-eকবার aৈধযর্ হন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, eকটু মন আেছ েকবল শরীের, -- আর ভিk-ভk িনেয় থাকেত। 
 

[Exhibition দশর্ন psাব -- ঠাকুেরর িচিড়য়াখানা  Zoological Garden দশর্ন কথা] 



1884, 24েশ েফbrয়াির 
 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        মিণলাল মিlক eg িজিবশেনর গl কিরেতেছন। 
 
        যেশাদা কৃ েক েকােল কের আেছন -- বড় সুnর মূিতর্ -- েন ঠাকুেরর চেk জল আিসয়ােছ। েসi 
বাৎসলয্রেসর pিতমা যেশাদার কথা িনয়া ঠাকুেরর udীপন হiয়ােছ -- তাi কাঁিদেতেছন। 
 
        মিণলাল -- আপনার aসুখ, -- তা না হেল আপিন eকবার িগেয় েদেখ আসেতন -- গেড়র মােঠর pদশর্নী। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আিম েগেল সব েদখেত পাব না! eকটা িকছু েদেখi েবhশঁ হেয় যাব -- 
আর িকছু েদখা হেব না। িচিড়য়াখানা েদখােত লেয় িগছল। িসংহ দশর্ন কেরi আিম সমািধs হেয় েগলাম! ঈ রীয় 
বাহনেক েদেখ ঈ রীয় udীপন হল -- তখন আর aনয্ জােনায়ার েক েদেখ! িসংহ েদেখi িফের eলাম! তাi যd 
মিlেকর মা eকবার বেল, eg িজিবশেন eঁেক িনেয় চল -- আবার বেল, না। 
 
        মিণ মিlক পুরাতন bhjানী। বয়স pায় 65 হiয়ােছ। ঠাকুর তাঁহারi ভােব কথাcেল, তাঁহােক uপেদশ 
িদেতেছন। 
 

[পূবর্কথা -- জয়নারায়ণ পি তদশর্ন --েগৗরীপি ত ] 
 
        ীরামকৃ  -- জয়নারায়ণ পি ত খুব uদার িছল। িগেয় েদখলাম েবশ ভাবিট। েছেলgিল বুট্  পরা; িনেজ 
বলেল আিম কাশী যাব। যা বলেল তাi েশেষ কেl। কাশীেত বাস -- আর কাশীেতi েদহতয্াগ হল।1 
 
        “বয়স হেল সংসার েথেক oiরকম চেল িগেয় ঈ রিচnা করা ভাল। িক বল?” 
 
        মিণলাল -- হাঁ, সংসােরর ঝ াট ভাল লােগ না। 
 
        ীরামকৃ  -- েগৗরী stীেক পু া িল িদেয় পূজা করত। সকল stীi ভগবতীর eক-eকিট rপ। 
 
        (মিণলােলর pিত) -- “েতামার েসi কথািট eঁেদর বলেতা গা।” 
 
        মিণলাল (সহােসয্) -- েনৗকা কের কয়জন গ া পার হিcল। eকজন পি ত িবদয্ার পিরচয় খুব িদিcল। 
“আিম নানা শাst পিড়িছ -- েবদ-েবদাn -- ষড়দশর্ন।” eকজনেক িজjাসা কেl -- “েবদাn জান?” েস বলেল -
- “আjা না।” “তুিম সাংখয্, পাত ল জান?” -- “আjা না।” “দশর্ন-টশর্ন িকছুi পড় নাi?” -- “আjা না।” 
 
        “পি ত সগেবর্ কথা কিহেতেছন o েলাকিট চুপ কের বেস আেছ। eমন সমেয় ভয় র ঝড় -- েনৗকা ডুবেত 
লাগল। েসi েলাকিট বলেল, ‘পি তজী, আপিন সাঁতার জােনন?’ পি ত বলেলন, ‘না’। েস বলেল, ‘আিম সাংখয্, 
পাত ল জািন না, িকnt সাঁতার জািন’।” 
 
                                                 
1 ীরামকৃ  1869-eর পূেবর্ পি তেক েদিখয়ািছেলন। পি ত জয়নারায়েণর কাশী গমন -- 1869। জn -- 1804। কাশীpািp -- 
1873 ীঃ 
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[ঈ রi বst আর সব aবst -- লkয্ েবঁধা ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- নানা শাst জানেল িক হেব। ভবনদী পার হেত জানাi দরকার। ঈ রi বst আর 
সব aবst। 
 
        “লkয্ েভেদর সময় েdাণাচাযর্ aজুর্নেক িজjাসা করেলন, ‘তুিম িক িক েদখেত পাc? ei রাজােদর িক 
তুিম েদখেত পাc?’ aজুর্ন বলেলন, ‘না’। ‘আমােক েদখেত পাc?’ --‘না’। ‘গাছ েদখেত পাc?’ --‘না’। ‘গােছর 
uপর পািখ েদখেত পাc?’ --‘না’। ‘তেব িক েদখেত পাc?’ --‘ ধু পািখর েচাখ।’ 
 
        “েয ধু পািখর েচাখিট েদখেত পায় েসi লkয্ িবঁধেত পাের। 
 
        “েয েকবল েদেখ, ঈ রi বst আর সব aবst, েসi চতুর। aনয্ খবের আমােদর কাজ িক? হনুমান 
বেলিছল, আিম িতিথ নkt aত জািন না, েকবল রাম িচnা কির। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “খানকতক পাখা eখানকার জনয্ িকেন িদo। 
 
        (মিণলােলর pিত) -- “oেগা তুিম eকবার eঁর (মাsােরর) বাবার কােছ েযo। ভk েদখেল udীপন হেব।” 
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tেয়াদশ পিরেcদ 
 

ীযুk মিণলাল pভৃিতর pিত uপেদশ -- নরলীলা 
 
        ীরামকৃ  িনজ আসেন বিসয়া আেছন। মিণলাল pভৃিত ভেkরা েমেঝেত বিসয়া ঠাকুেরর মধুর কথামৃত 
পান কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ei হাত ভাঙার পর eকটা ভারী aবsা বদেল যােc। নরলীলািট েকবল 
ভাল লাগেছ। 
 
        “িনতয্ আর লীলা। িনতয্ -- েসi aখ  সিcদানn। 
 
        “লীলা -- ঈ রলীলা, েদবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা।” 
 

[তু সিcদানn -- ৈব বচরেণর িশkা -- ঠাকুেরর রামলীলা দশর্ন ] 
 
        “ৈব বচরণ বলত নরলীলায় িব াস হেল তেব পূণর্jান হেব। তখন নতুম না। eখন েদখিছ িঠক। 
ৈব বচরণ মানুেষর ছিব েদেখ েকামলভাব -- েpেমর ভাব -- পছn করত। 
 
        (মিণলােলর pিত) -- “ঈ রi মানুষ হেয় লীলা কেcন -- িতিনi মিণ মিlক হেয়েছন। িশখরা িশkা েদয়, 
-- তু সিcদানn। 
 
        “eক-eকবার িনেজর srপ (সিcদানn)-েক েদখেত েপেয় মানুষ aবাk  হয়, আর আনেn ভােস। হঠাৎ 
আtীয়দশর্ন হেল েযমন হয়। (মাsােরর pিত) েসিদন েসi গািড়েত আসেত আসেত বাবুরামেক েদেখ েযমন 
হেয়িছল! 
 
        “িশব যখন s-srপেক েদেখন, তখন ‘আিম িক!’ ‘আিম িক!’ বেল নৃতয্ কেরন। 
 
        “aধয্ােt (aধয্াt রামায়েণ) oi কথাi আেছ। নারদ বলেছন, েহ রাম, যত পুrষ সব তুিম, -- সীতাi 
যত stীেলাক হেয়েছন। 
 
        “রামলীলায় যারা েসেজিছল, েদেখ েবাধ হল নারায়ণi ei সব মানুেষর rপ ধের রেয়েছন! আসল-নকল 
সমান েবাধ হল। 
 
        “কুমারীপূজা কের েকন? সব stীেলাক ভগবতীর eক-eকিট rপ। dাtা কুমারীেত ভগবতীর েবশী 
pকাশ।” 
 

[েকন aসুেখ ঠাকুর aৈধযর্ -- ঠাকুেরর বালক o ভেkর aবsা ] 
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        (মাsােরর pিত) -- “েকন আিম aসুখ হেল aৈধযর্ হi। আমায় বালেকর sভােব েরেখেছ। বালেকর সব 
িনভর্র মার uপর। 
 
        “দাসীর েছেল বাবুর েছেলেদর সে  েকাঁদল করেত করেত বেল, আিম মােক বেল িদব।” 
 

[রাধাবাজাের সুেরnd কতৃর্ক ফেটাছিব তুলােনা 1881 ] 
 
        “রাধাবাজাের আমােক ছিব েতালােত িনেয় িগছল। েসিদন রােজnd িমেtর বািড় যাবার কথা িছল। েকশব 
েসন আর সব আসেব েনিছলুম। েগাটাকতক কথা বলব বেল িঠক কেরিছলাম। রাধাবাজাের িগেয় সব ভুেল 
েগলাম। তখন বললাম, ‘মা তুi বলিব! আিম আর িক বলব’!” 
 

[পূবর্কথা -- েকায়ার িসং -- রামলােলর মা --কুমারীপূজা ] 
 
        “আমার jানীর sভাব নয়। jানী আপনােক েদেখ বড় -- বেল, আমার আবার েরাগ! 
 
        “েকায়ার িসং বলেল, ‘েতামার eখনo েদেহর জনয্ ভাবনা আেছ?’ 
 
        “আমার sভাব ei -- আমার মা সব জােন। রােজnd িমেtর বািড় িতিন কথা কেবন। েসi কথাi কথা। 
সরsতীর jােনর eকিট িকরেণ eক হাজার পি ত থ হেয় যায়! 
 
        “ভেkর aবsায় -- িবjানীর aবsায় -- েরেখছ। তাi রাখাল pভৃিতর সে  ফচিকিম কির। jানীর 
aবsায় রাখেল uিট হত না। 
 
        “e-aবsায় েদিখ মা-i সব হেয়েছন। সবর্t তাঁেক েদখেত পাi। 
 
        “কালীঘের েদখলাম, মা-i হেয়েছন -- d েলাক পযর্n -- ভাগবত পি েতর ভাi পযর্n। 
 
        “রামলােলর মােক বকেত িগেয় আর পারলাম না। েদখলাম তাঁরi eকিট rপ! মােক কুমারীর িভতর 
েদখেত পাi বেল কুমারীপূজা কির। 
 
        “আমার মাগ (ভkেদর ী ীমা) পােয় হাত বুলােয় েদয়। তারপর আিম আবার নমsার কির। 
 
        “েতামরা আমার পােয় হাত িদেয় নমsার কর, -- hেদ থাকেল পােয় হাত েদয় েক! -- কাrেক পা ছঁুেত 
িদত না। 
 
        “ei aবsায় েরেখেছ বেল নমsার িফrেত হয়। 
 
        “েদখ, d  েলাকেক পযর্n বাদ িদবার েজা নাi। তুলসী কেনা েহাক, েছাট েহাক -- ঠাকুর েসবায় 
লাগেব।” 
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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের নেরndািদ ভkসে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কালীমিnের েসi পূবর্পিরিচত ঘের েছাট খাটিটেত বিসয়া গান িনেতেছন। bাhসমােজর 

ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল গান কিরেতেছন। 
 
        আজ রিববার, 20েশ ফাlgন; kা প মী িতথী; 1290 সাল। 2রা মাচর্, 1884 ী াb। েমেঝেত ভেkরা 
বিসয়া আেছন o গান িনেতেছন। নেরnd, সুেরnd (িমt), মাsার, ৈtেলাকয্ pভৃিত aেনেক বিসয়া আেছন। 
 
        ীযুk নেরেndর িপতা বড় আদালেত uিকল িছেলন। তাঁহার পরেলাক pািp হoয়ােত, পিরবারবগর্ বড়i 
কে  পিড়য়ােছন। eমন িক মােঝ মােঝ খাiবার িকছু থােক না। নেরnd ei সকল ভাবনায় aিত কে  আেছন। 
 
        ঠাকুেরর শরীর, হাত ভাঙা aবিধ, eখনo ভাল হয় নাi। হােত aেনক িদন বা   (Bar) িদয়া রাখা 
হiয়ািছল। 
 
        ৈtেলাকয্ মার গান গাiেতেছন। গােন বিলেতেছন, মা েতামার েকােল িনেয় a ল েডেক আমায় বুেক কের 
রাখ: 
 
 েতার েকােল লুকােয় থািক (মা)। 
 েচেয় েচেয় মুখপােন মা মা মা বেল ডািক। 
 ডুেব িচদানnরেস, মহােযাগ িনdাবেশ, 
 েদিখ rপ aিনেমেষ, নয়েন নয়েন রািখ। 
 েদেখ েন ভয় কের pাণ েকঁেদ oেঠ ডের, 
 রাখ আমায় বুেক ধের, েsেহর a েল ঢািক (মা)। 
 
        ঠাকুর িনেত িনেত েpমাr িবসজর্ন কিরেতেছন। আর বিলেতেছন, আহা! িক ভাব! 
 
        ৈtেলাকয্ আবার গািহেতেছন: 
 

(েলাফা) 
 
 লjা িনবারণ হির আমার। 
 (েদেখা েদেখা েহ -- েযন -- মেনাবা া পূণর্ হয়)। 
 ভকেতর মান, oেহ ভগবান, তুিম িবনা েক রািখেব আর। 
 তুিম pাণপিত pাণাধার, আিম িচরkীত দাস েতামার! 
             (েদেখা)। 
 

(বড় দশকশী) 
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 তুয়া পদ সার কির, জািত কুল পিরহির, লাজ ভেয় িদনু জলা িল 
   (eখন েকাথা বা যাi েহ পেথর পিথক হেয়); 
   আব হাম েতার লািগ, হiনু কল ভাগী, 
   গে  েলােক কত মn বিল।    (কত িনnা কের েহ) 
   (েতামায় ভালবািস বেল)    (ঘের পের গ না েহ) 
 সরম ভরম েমার, aবিহ সকল েতার, রাখ বা না রাখ তব দায় 
     (দােসর মােন েতামাির মান হির), 
 তুিম েহ hদয় sামী, তব মােন মানী আিম, কর নাথ েযঁu তুেহ ভায়। 
 

(েছাট দশকশী) 
 
 ঘেরর বািহর কির, মজাiেল যিদ হির, েদo তেব ীচরেণ sান, 
 (িচর িদেনর মেতা) aনুিদন েpমবধু, িপয়াo পরাণ বঁধু, 
        েpমদােস কের পিরtাণ। 
 
        ঠাকুর আবার েpমাr িবসর্জন কিরেত কিরেত েমেঝেত আিসয়া বিসেলন। আর রামpসােদর ভােব 
গািহেতেছন -- 
 
 ‘যশ aপযশ কুরস সুরস সকল রস েতামাির। 
 (oমা) রেস েথেক রসভ  েকন রেস রী ৷৷ 
 
        ঠাকুর ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, আহা! েতামার িক গান! েতামার গান িঠক িঠক। েয সমুেd িগেয়িছল েসi 
সমুেdর জল eেন েদখায়। 
 
        ৈtেলাকয্ আবার গান গািহেতেছন: 
 
 (হির) আপিন নাচ, আপিন গাo, আপিন বাজাo তােল তােল, 
     মানুষ েতা সাkীেগাপাল িমেছ আমার আমার বেল। 
     ছায়াবািজর পুতুল েযমন, জীেবর জীবন েতমন, 
     েদবতা হেত পাের, যিদ েতামার পেথ চেল। 
     েদহ যেnt তুিম যntী, আtরেথ তুিম রথী, 
     জীব েকবল পােপর ভাগী, িনজ sাধীনতার ফেল। 
     সবর্মূলাধার তুিম, pােণর pাণ hদয় sামী, 
     aসাধুেক সাধু কর, তুিম িনজ পুণয্বেল। 
 

[The Absolute identical with the phenomenal world -- িনতয্লীলা েযাগ -- পূণর্jান বা িবjান ] 
 
        গান সমাp হiল। ঠাকুর eiবার কথা কিহেতেছন। 
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        ীরামকৃ  (ৈtেলাকয্ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- হিরi েসবয্, হিরi েসবক -- ei ভাবিট পুণর্jােনর 
লkণ। pথেম েনিত েনিত কের হিরi সতয্ আর সব িমথয্া বেল েবাধ হয়। তারপের েসi েদেখ েয, হিরi ei সব 
হেয়েছন। aনুেলাম হেয় তারপর িবেলাম। eiিট পুরােণর মত। েযমন eকিট েবেলর িভতর শাঁস, বীজ আর েখালা 
আেছ। েখালা বীজ েফেল িদেল শাঁসটুকু পাoয়া যায়, িকnt েবলিট কত oজেন িছল জানেত েগেল, েখালা বীজ বাদ 
িদেল চলেব না। তাi জীবজগৎেক েছেড় pথেম সিcদানেn েপৗঁছােত হয়; তারপর সিcদানnেক লাভ কের েদেখ 
েয িতিনi ei সব জীব, জগৎ হেয়েছন। শাঁস েয বstর, বীজ o েখালা েসi বst েথেকi হেয়েছ -- েযমন 
েঘােলরi মাখন, মাখেনরi েঘাল। 
 
        “তেব েকu বলেত পাের, সিcদানn eত শk হল েকমন কের। ei জগৎ িটপেল খুব কিঠন েবাধ হয়। 
তার utর ei, েয েশািণত k eত তরল িজিনস, -- িকnt তাi েথেক eত বড় জীব -- মানুষ ৈতয়ারী হেc! তাঁ 
হেত সবi হেত পাের। 
 
        “eকবার aখ  সিcদানেn েপৗঁেছ তারপর েনেম eেস ei সব েদখা।” 
 

[সংসার ঈ র ছাড়া নয় -- েযাগী o ভkেদর pেভদ ] 
 
        “িতিনi সব হেয়েছন। সংসার িকছু িতিন ছাড়া নয়। grর কােছ েবদ পেড় রামচেndর ৈবরাগয্ হল। িতিন 
বলেলন, সংসার যিদ spবৎ তেব সংসার তয্াগ করাi ভাল। দশরেথর বড় ভয় হল। িতিন রামেক বুঝােত gr 
বিশ েক পািঠেয় িদেলন। বিশ  বলেলন, রাম, তুিম সংসার তয্াগ করেব েকন বলছ? তুিম আমায় বুিঝেয় দাo েয, 
সংসার ঈ র ছাড়া। যিদ তুিম বুিঝেয় িদেত পার ঈ র েথেক সংসার হয় নাi তাহেল তুিম তয্াগ করেত পার। রাম 
তখন চুপ কের রiেলন, -- েকানo utর িদেত পারেলন না। 
 
        “সব তtt েশেষ আকাশতেtt লয় হয়। আবার সৃি র সময় আকাশতtt েথেক মহৎতtt, মহৎতtt েথেক 
aহংকার, ei সব kেম kেম সৃি  হেয়েছ। aনুেলাম, িবেলাম। ভk সবi লয়। ভk aখ  সিcদানnেকo লয়, 
আবার জীবজগৎেকo লয়। 
 
        “েযাগীর পথ িকnt আলাদা। েস পরমাtােত েপৗঁেছ আর েফের না। েসi পরমাtার সে  েযাগ হেয় যায়। 
 
        “eকটার িভতের েয ঈ রেক েদেখ তার নাম খ jানী -- েস মেন কের েয, তার oিদেক আর িতিন নাi! 
 
        “ভk িতন ে ণীর। aধম ভk বেল ‘oi ঈ র’, aথর্াৎ আকােশর িদেক েস েদিখেয় েদয়। মধয্ম ভk বেল 
েয, িতিন hদেয়র মেধয্ anযর্ামীrেপ আেছন। আর utম ভk বেল েয, িতিন ei সব হেয়েছন, -- যা িকছু 
েদখিছ সবi তাঁর eক-eকিট rপ। নেরnd আেগ ঠা া করত আর বলত, ‘িতিনi সব হেয়েছন, -- তাহেল ঈ র 
ঘিট, ঈ র বািট’।” (সকেলর হাসয্) 
 

[ঈ রদশর্েন সংশয় যায় -- কমর্তয্াগ হয় -- িবরাট িশব ] 
 
        “তাঁেক িকnt দশর্ন করেল সব সংশয় চেল যায়। না eক, েদখা eক। নেল েষালা আনা িব াস হয় না। 
সাkাৎকার হেল আর িব ােসর িকছু বাকী থােক না। 
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        “ঈ রদশর্ন করেল কমর্তয্াগ হয়। আমার oi রকেম পূজা uেঠ েগল। কালীঘের পূজা করতাম। হঠাৎ 
েদিখেয় িদেল, সব িচnয়, েকাশাকুিশ, েবদী, ঘেরর েচৗকাঠ -- সব িচnয়! মানুষ, জীব, জnt, সব িচnয়। তখন 
unেtর নয্ায় চতুিদর্েক পু  বষর্ণ করেত লাগলাম! -- যা েদিখ তাi পূজা কির! 
 
        “eকিদন পূজার সময় িশেবর মাথায় বj িদিc eমন সময় েদিখেয় িদেল, ei িবরাট মূিতর্i িশব। তখন 
িশব গেড় পূজা বn হল। ফুল তুলিছ হঠাৎ েদিখেয় িদেল েয ফুেলর গাছgিল েযন eক-eকিট ফুেলর েতাড়া।” 
 

[কাবয্রস o ঈ রদশর্েনর pেভদ -- “ন কিবতাং বা জগদীশ” ] 
 
        ৈtেলাকয্ -- আহা, ঈ েরর রচনা িক সুnর! 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, িঠক দp  কের েদিখেয় িদেল! -- িহেসব কের নয়। েদিখেয় িদেল েযন eক-eকিট 
ফুল গাছ eক-eকিট েতাড়া, -- েসi িবরাট মূিতর্র uপর েশাভা করেছ। েসi িদন েথেক ফুল েতালা বn হেয় েগল। 
মানুষেকo আিম িঠক েসirপ েদিখ। িতিনi েযন মানুষ-শরীরটােক লেয় েহেল-dেল েবড়ােcন, -- েযমন 
েঢuেয়র uপর eকটা বািলশ ভাসেছ, -- বািলশটােক eিদক oিদক নড়েত নড়েত চেল যােc, িকnt েঢu েলেগ 
eকবার uচুঁ হেc আবার েঢuেয় সে  িনেচ eেস পড়েছ। 
 

[ঠাকুেরর শরীরধারণ েকন -- ঠাকুেরর সাধ ] 
 
        “শরীরটা dিদেনর জনয্, িতিনi সতয্, শরীর ei আেছ, ei নাi। aেনকিদন হল যখন েপেটর বয্ােমােত 
বড় ভুগিছ, hেদ বলেল -- মােক eকবার বল না, -- যােত আরাম হয়। আমার েরােগর জনয্ বলেত লjা হল। 
বললুম, মা সুসাiিটেত (Asiatic Soceity) মানুেষর হাড় (Skeleton) েদেখিছলাম, তার িদেয় জুেড় জুেড় 
মানুেষর আকৃিত, মা! eরকম কের শরীরটা eকটু শk কের দাo, তাহেল েতামার নামgণকীতর্ন করব। 
 
        “বাঁচবার icা েকন? রাবণ বেধর পর রাম লkণ ল ায় pেবশ করেলন, রাবেণর বাটীেত িগেয় েদেখন, 
রাবেণর মা িনকষা পািলেয় যােc। লkণ আ যর্ হেয় বলেলন, রাম, িনকষার সবংশ নাশ হল তবু pােণর uপর 
eত টান। িনকষােক কােছ ডািকেয় রাম বলেলন, েতামার ভয় নাi, তুিম েকন পালািcেল? িনকষা বলেল, রাম! 
আিম েসজনয্ পালাi নাi -- েবঁেচ িছলাম বেল েতামার eত লীলা েদখেত েপলাম -- যিদ আরo বাঁিচ েতা আরo 
কত লীলা েদখেত পাব! তাi বাঁচবার সাধ। 
 
        “বাসনা না থাকেল শরীর ধারণ হয় না। 
 
        (সহােসয্) “আমার eকিট-আধিট সাধ িছল। বেলিছলাম মা, কািমনীকা নতয্াগীর স  দাo; আর 
বেলিছলাম, েতার jানী o ভkেদর স  করব, তাi eকটু শিk েদ যােত হাঁটেত পাির, -- eখােন oখােন েযেত 
পাির। তা হাঁটবার শিk িদেল না িকnt!” 
 
        ৈtেলাকয্ (সহােসয্) -- সাধ িক িমেটেছ? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকটু বাকী আেছ। (সকেলর হাসয্) 
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        “শরীরটা dিদেনর জনয্। হাত যখন েভেঙ েগল, মােক বললুম, ‘মা বড় লাগেছ।’ তখন েদিখেয় িদেল গািড় 
আর তার iি িনয়ার। গািড়র eকটা-আধটা iskু আলগা হেয় েগেছ। iি িনয়ার েযrপ চালােc গািড় েসirপ 
চলেছ। িনেজর েকান kমতা নাi। 
 
        “তেব েদেহর যt কির েকন? ঈ রেক িনেয় সেmাগ করব; তাঁর নাম gণ গাiব, তাঁর jানী, ভk েদেখ 
েদেখ েবড়াব।” 
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প দশ পিরেcদ 
 

নেরndািদ সে  -- নেরেndর সুখ-dঃখ -- েদেহর সুখ-dঃখ 
 
        নেরnd েমেঝর uপর সmুেখ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলাকয্ o ভkেদর pিত) -- েদেহর সুখ-dঃখ আেছi। েদখ না, নেরnd -- বাপ মারা েগেছ, 
বািড়েত বড় ক ; েকান uপায় হেc না। িতিন কখনo সুেখ রােখন কখনo dঃেখ। 
 
        ৈtেলাকয্ -- আেj, ঈ েরর (নেরেndর uপর) দয়া হেব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর কখন হেব! কাশীেত anপূণর্ার বািড় েকu aভুk থােক না বেট; -- িকnt 
কাr কাr সnয্া পযর্n বেস থাকেত হয়। 
 
        “hেদ শmু মিlকেক বেলিছল, আমায় িকছু টাকা দাo। শmু মিlেকর iংরাজী মত, েস বলেল। েতামায় 
েকন িদেত যাব? তুিম েখেট েখেত পার, তুিম যা েহাক িকছু েরাজগার করছ। তেব খুব গিরব হয় েস eক কথা, িক 
কানা, েখাঁড়া, প ু; eেদর িদেল কাজ হয়। তখন hেদ বলেল, মহাশয়! আপিন uিট বলেবন না। আমার টাকায় 
কাজ নাi। ঈ র কrন েযন আমায় কানা, েখাঁড়া, আিত দািরdীর -- e-সব না হেত হয়, আপনারo িদেয় কাজ 
নাi, আমারo িনেয় কাজ নাi।” 
 

[নেরnd o নািsক মত -- ঈ েরর কাযর্ o ভী েদব ] 
 
        ঈ র নেরndেক েকন eখনo দয়া করেছন না ঠাকুর েযন aিভমান কের ei কথা বলেছন। ঠাকুর নেরেndর 
িদেক eক-eকবার সেsহ দৃি  কিরেতেছন। 
 
        নেরnd -- আিম নািsক মত পড়িছ। 
 
        ীরামকৃ  -- dেটা আেছ, aিs আর নািs, aিsটাi নাo না েকন? 
 
        সুেরnd -- ঈ র েতা নয্ায়পরায়ণ, িতিন েতা ভkেক েদখেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- আiেন (শােst) আেছ, পূবর্জেn যারা দান-টান কের তােদরi ধন হয়! তেব িক জান? e-
সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কােজর িভতর aেনক েগালমাল, িকছু েবাঝা যায় না! 
 
        “ঈ েরর কাযর্ িকছু বুঝা যায় না। ভী েদব শরশযয্ায় েয়; পা েবরা েদখেত eেসেছন। সে  কৃ । eেস 
খািনকkণ পের েদেখন, ভীষমেদব কাঁদেছন। পা েবরা কৃ েক বলেলন, কৃ , িক আ যর্! িপতামহ a বসুর 
eকজন বসু; eঁর মতন jানী েদখা যায় না; iিনo মৃতুয্র সময় মায়ােত কাঁদেছন! কৃ  বলেলন, ভী  েসজনয্ 
কাঁদেছন না। o ঁেক িজjাসা কর েদিখ। িজjাসা করােত ভী  বলেলন, কৃ ! ঈ েরর কাযর্ িকছু বুঝেত পারলাম 
না! আিম eiজনয্ কাঁদিছ েয সে  সে  সাkাৎ নারায়ণ িফরেছন িকnt পা বেদর িবপেদর েশষ নাi! ei কথা 
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যখন ভািব, েদিখ েয তাঁর কাযর্ িকছুi েবাঝবার েজা নাi!” 
 

[ d আtা eকমাt aটল -- সুেমrবৎ ] 
 
        “আমায় িতিন েদিখেয়িছেলন, পরমাtা, যাঁেক েবেদ d আtা বেল, িতিনi েকবল eকমাt aটল 
সুেমrবৎ িনিলর্p, আর সুখ-dঃেখর aতীত। তাঁর মায়ার কােযর্ aেনক েগালমাল; eিটর পর oিট, eিট েথেক uিট 
হেব -- o-সব বলবার েজা নাi।” 
 
        সুেরnd (সহােসয্) -- পূবর্জেn দান-টান করেল তেব ধন হয়, তাহেল েতা আমােদর দান-টান করা uিচত। 
 
        ীরামকৃ  -- যার টাকা আেছ তার েদoয়া uিচত। (ৈtেলােকয্র pিত) জয়েগাপাল েসেনর টাকা আেছ তার 
দান করা uিচত। e েয কের না েসটা িনnার কথা। eক-eকজন টাকা থাকেলo িহেসবী (কৃপণ) হয়; -- টাকা েয 
েক েভাগ করেব তার িঠক নাi! 
 
        “েসিদন জয়েগাপাল eেসিছল। গািড় কের আেস। গািড়েত ভাঙা ল ন; -- ভাগােড়র েফরত েঘাড়া; 
েমিডেকল কেলেজর হাসপাতাল েফরত dারবান; -- আর eখােনর জনয্ িনেয় eেল di পচা ডািলম।” (সকেলর 
হাসয্) 
 
        সুেরnd -- জয়েগাপালবাবু bাhসমােজর। eখন বুিঝ েকশববাবুর bাhসমােজ েসrপ েলাক নাi। িবজয় 
েগাsামী, িশবনাথ o আর আর বাবুরা সাধারণ bাhসমাজ করেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েগািবn aিধকারী যাtার দেল ভাল েলাক রাখত না; -- ভাগ িদেত হেব বেল। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “েকশেবর িশষয্ eকজনেক েসিদন েদখলাম। েকশেবর বািড়েত িথেয়টার হিcল। েদখলাম, েস েছেল 
েকােল কের নাচেছ! আবার নলাম েলকচার েদয়। িনেজেক েক িশkা েদয় তার িঠক নাi!” 
 
        ৈtেলাকয্ গািহেতেছন, -- িচদানn িসnুনীের েpমানেnর লহরী। 
 
        গান সমp হiেল ীরামকৃ  ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, oi গানটা গাo েতা গা, -- আমায় েদ মা পাগল 
কের। 
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েষাড়শ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের মিণলাল pভৃিত ভkসে  
 
        আজ রিববার, 9i মাচর্, 1884 ী াb (27েশ ফাlgন, kা tেয়াদশী)। ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের 
aেনকgিল ভkসে  বিসয়া আেছন; মিণলাল মিlক, িসঁিথর মেহnd কিবরাজ, বলরাম, মাsার, ভবনাথ, রাখাল, 
লাটু, হিরশ, িকেশারী (gp), িশবচnd pভৃিত। eখনo িগিরশ, কালী, সুেবাধ pভৃিত আিসয়া জুেটন নাi। শরৎ, শশী 
iঁহারা সেব d-eকবার েদিখয়ােছন। পূণর্, েছাট নেরন pভৃিতo তাঁহােক eখনo েদেখন নাi। 
 
        ীরামকৃে র হােত বাড় বাঁধা। েরেলর ধাের পিড়য়া িগয়া হাত ভািঙয়ােছ -- তখন ভােব িবেভার 
হiয়ািছেলন। সেব হাত ভািঙয়া িগয়ােছ, সবর্দাi হােত যntণা। 
 
        িকnt ei aবsােতi pায় সমািধs থােকন o ভkেদর গভীর তttকথা বেলন। 
 
        eকিদন যntণায় কাঁিদেতেছন, eমন সময় সমািধs হiেলন। সমািধর পর pকৃিতs হiয়া মিহমাচরণ pভৃিত 
ভkগণেক বিলেতেছন, বাবু, সিcদানn লাভ না হেল িকছুi হল না। বয্াকুলতা না হেল হেব না। আিম েকঁেদ 
েকঁেদ ডাকতাম আর বলতাম, oেহ দীননাথ, আিম ভজন-সাধনহীন, আমায় েদখা িদেত হেব। 
 
        েসi িদন রােt আবার মিহমাচরণ, aধর, মাsার pভৃিত বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরেণর pিত) -- eকরকম আেছ aেহতুকী ভিk, eiিট যিদ সাধেত পার। 
 
        আবার aধরেক বিলেতেছন -- ei হাতটােত eকটু হাত বুিলেয় িদেত পার? 
 
        আজ 9i মাচর্, 1884 ী াb। মিণলাল মিlক o ভবনাথ eg িজিবশেনর কথা বিলেতেছন -- 1883-84 

ী াb, eিশয়ািটক িমuিজয়াm -eর কােছ হiয়ািছল। তাঁহারা বিলেতেছন -- কত রাজারা বhমূলয্ িজিনস সব 
পাঠাiয়ােছন! েসানার খাট iতয্ািদ -- eকটা েদখবার িজিনস। 
 

[ ীরামকৃ  o ধন, ঐ যর্ ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত সহােসয্) -- হয্াঁ, েগেল eকটা েবশ লাভ হয়। oiসব েসানার িজিনস, 
রাজরাজড়ার িজিনস েদেখ সব ছয্া হেয় যায়। েসটাo aেনক লাভ। hেদ, কলকাতায় যখন আিম আসতাম, লাট 
সােহেবর বািড় আমােক েদখাত -- মামা, oi েদখ, লাট সােহেবর বািড়, বড় বড় থাম। মা েদিখেয় িদেলন, 
কতকgিল মািটর iট uচুঁ কের সাজান। 
 
        “ভগবান o তাঁর ঐ যর্। ঐ যর্ dিদেনর জনয্, ভগবানi সতয্; বািজকর আর তার বািজ! বািজ েদেখ সব 
aবাk , িকnt সব িমথয্া; বািজকরi সতয্। বাবু আর তাঁর বাগান। বাগান েদেখ বাগােনর মািলক বাবুেক সnান 
করেত হয়।” 
 



1884, 9i মাচর্ 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        মিণ মিlক ( ীরামকৃে র pিত) -- আবার কত বড় iেলk ি ক লাiট িদেয়েছ। তখন আমােদর মেন হয় 
িতিন কত বড় িযিন iেলকি ক লাiট কেরেছন! 
 
        ীরামকৃ  (মিণলােলর pিত) -- আবার eকমেত আেছ, িতিন eiসব হেয় রেয়েছন; আবার েয বলেছ েসo 
িতিন। ঈ র মায়া, জীব, জগৎ। 
 
        িমuিজয়ােমর কথা পিড়ল। 
 

[ ীরামকৃ  o সাধুস  -- েযাগীর ছিব ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- আিম eকবার িময়িজয়ােম িগছলুম; তা েদখােল iট, পাথর হেয় েগেছ, 
জােনায়ার পাথর হেয় িগেয়েছ। েদখেল, সে র gণ িক! েতমিন সবর্দা সাধুস  করেল তাi হেয় যায়। 
 
        মিণ মিlক (সহােসয্) -- আপিন oখােন eকবার েগেল আমােদর 10/15 বৎসর uপেদশ চলত। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক, uপমার জনয্? 
 
        বলরাম -- না; eখােন oখােন েগেল হাত সারেব না। 
 
        ীরামকৃ  -- আমার icা েয dখািন ছিব যিদ পাi। eকিট ছিব; েযাগী ধুিন েjেল বেস আেছ; আর-eকিট 
ছিব, েযাগী গাঁজার কলেক মুখ িদেয় টানেছ আর েসটা দp  কের jেল uঠেছ। 
 
        “e-সব ছিবেত েবশ udীপন হয়। েযমন েসালার আতা েদখেল সতয্কার আতার udীপন হয়। 
 
        “তেব েযােগর িব  -- কািমনী-কা ন। ei মন d হেল েযাগ হয়। মেনর বাস কপােল (আjা চেk) িকnt 
দৃি  িল , gহয্, নািভেত -- aথর্াৎ কািমনী-কা েন! সাধন করেল oi মেনর ঊ র্দৃি  হয়। 
 
        “িক সাধন করেল মেনর ঊ র্দৃি  হয়? সবর্দা সাধুস  করেল সব জানেত পারা যায়। 
 
        “ঋিষরা সবর্দা হয় িনজর্েন, নয় সাধুসে  থাকেতন -- তাi তাঁরা aনায়ােস কািমনী-কা ন তয্াগ কের 
ঈ েরেত মন েযাগ কেরিছেলন -- িনnা, ভয় িকছু নাi। 
 
        “তয্াগ করেত হেল ঈ েরর কােছ পুrষকােরর জনয্ pাথর্না করেত হয়। যা িমথয্া বেল েবাধ হেব তা 
তৎkণাৎ তয্াগ। 
 
        “ঋিষেদর ei পুrষকার িছল। ei পুrষকােরর dারা ঋিষরা iিndয় জয় কেরিছেলন। 
 
        “কcপ যিদ হাত-পা িভতের সাঁধ কের েদয়, চারখানা কের কাটেলo হাত-পা বার করেব না! 
 
        “সংসারী েলাক কপট হয় -- সরল হয় না। মুেখ বেল ঈ রেক ভালবািস, িকnt িবষেয় যত টান, কািমনী-
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কা েন যত ভালবাসা, তার aিত al aংশo ঈ েরর িদেক েদয় না। aথচ মুেখ বেল ঈ রেক ভালবািস। 
 
        (মিণ মিlেকর pিত) -- “কপটতা ছােড়া।” 
 
        মিণলাল -- মানুষ সmেn না ঈ র সmেn? 
 
        ীরামকৃ  -- সবরকম। মানুষ সmেno বেট, আর ঈ র সmেno বেট; কপটতা করেত নাi। 
 
        “ভবনাথ েকমন সরল! িববাহ কের eেস আমায় বলেছ, stীর uপর আমার eত েsহ হেc েকন? আহা! েস 
ভারী সরল! 
 
        “তা stীর uপর ভালবাসা হেব না? eিট জগnাতার ভুবনেমািহনী মায়া। stীেক েবাধ হয় েয পৃিথবীেত aমন 
আপনার েলাক আর হেব না -- আপনার েলাক, জীবেন মরেণ, iহকােল পরকােল। 
 
        “ei stী িনেয় মানুষ িক না dঃখ েভাগ করেছ, তবু মেন কের েয eমন আtীয় আর েকu নাi। িক dরবsা! 
কুিড় টাকা মাiেন -- িতনেট েছেল হেয়েছ -- তােদর ভাল কের খাoয়াবার শিk েনi, বািড়র ছাদ িদেয় জল 
পড়েছ, েমরামত করবার পয়সা নাi -- েছেলর নতুন বi িকেন িদেত পাের না। -- েছেলর ৈপেত িদেত পাের না -- 
eর কােছ আট আনা, oর কােছ চার আনা িভেk কের। 
 
        “িবদয্াrিপণী stী যথাথর্ সহধিমর্ণী। sামীেক ঈ েরর পেথ েযেত িবেশষ সহায়তা কের। d-eকিট েছেলর 
পর dজেন ভাi-ভিগনীর মেতা থােক। dজেনi ঈ েরর ভk -- দাস-দাসী। তােদর সংসার, িবদয্ার সংসার। 
ঈ রেক o ভkেদর লেয় সবর্দা আনn। তারা জােন ঈ রi eকমাt আপনার েলাক -- aনnকােলর আপনার। 
সুেখ-dঃেখ তাঁেক ভুেল না -- েযমন পা েবরা।” 
 

[সংসারীভk o তয্াগীভk ] 
 
        “সংসারীেদর ঈ রানুরাগ kিণক -- েযমন তp েখালায় জল পেড়েছ, ছয্াঁক কের uঠল -- তারপরi িকেয় 
েগল। 
 
        “সংসারী েলাকেদর েভােগর িদেক মন রেয়েছ -- তাi জনয্ েস aনুরাগ, েস বয্াকুলতা হয় না। 
 
        “eকাদশী িতনpকার। pথম -- িনজর্লা eকাদশী, জল পযর্n খােব না। েতমিন ফিকর পূণর্তয্াগী, eেকবাের 
সব েভাগ তয্াগ। িdতীয় -- dধ সেnশ খায় -- ভk েযমন গৃেহ সামানয্ েভাগ েরেখ িদেয় িদেয়েছ। তৃতীয় -- লুিচ 
ছkা েখেয় eকাদশী -- েপট ভের খােc; হল dখানা rিট dেধ িভজেছ, পের খােব। 
 
        “েলােক সাধন-ভজন কের, িকnt মন কািমনী-কা েন, মন েভােগর িদেক থােক তাi সাধন-ভজন িঠক হয় 
না। 
 
        “হাজরা eখােন aেনক জপতপ করত, িকnt বািড়েত stী েছেলপুেল জিম -- e-সব িছল, কােজ কােজi 
জপতপo কের; িভতের িভতের দালািলo কের। e-সব েলােকর কথার িঠক থােক না। ei বেল মাছ খাব না। 
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আবার খায়। 
 
        “টাকার জনয্ েলােক িক না করেত পাের! bাhণেক, সাধুেক েমাট বহােত পাের। 
 
        “সেnশ পেচ েযত, তবু e-সব েলাকেক িদেত পারতুম না। aনয্ েলােকর েহেগা ঘিটর জল িনেত পারতুম, 
e-সব েলােকর ঘিট ছঁুতুম না। 
 
        “হাজরা টাকাoয়ালা েলাক েদখেল কােছ ডাকত -- েডেক লmা লmা কথা েশানাত; আবার তােদর বলত 
রাখাল-টাখাল যা সব েদখছ -- oরা জপতপ করেত পাের না -- েহা-েহা কের েবড়ায়। 
 
        “আিম জািন েয যিদ েকu পবর্েতর gহায় বাস কের, গােয় ছাi মােখ, uপবাস কের, নানা কেঠার কের িকnt 
িভতের িভতের িবষয়ী মন -- কািমনী-কা েন মন -- েস েলাকেক আিম বিল িধk  আর যার কািমনী-কা েন মন 
নাi -- খায় দায় েবড়ায় তােক বিল ধনয্। 
 
        (মিণ মিlকেক েদখাiয়া) -- “eরঁ বািড়েত সাধুর ছিব নাi। সাধুেদর ছিব রাখেল ঈ েরর udীপন হয়।” 
 
        মিণলাল -- আেছ, নিnনীর1 ঘের ভk েমেমর ছিব আেছ। েমম ভজনা (Prayer) করেছ। আর-eকখানা 
ছিব আেছ -- িব াস পাহাড় ধের eকজন আেছ -- িনেচ aতলsশর্ সমুd, িব াস েছেড় িদেল eেকবাের aতল 
জেল পেড় যােব। 
 
        “আর-eকিট ছিব আেছ -- কয়িট বািলকা বর আসেব বেল pদীেপ েতল ভের েজেগ বেস আেছ। েয ঘুিমেয় 
পেড়েছ, েস েদখেত পােব না। ঈ রেক বর বেল বণর্না কেরেছ।”2 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- eিট েবশ। 
 
        মিণলাল -- আরo ছিব আেছ -- িব ােসর বৃk! আর পাপ-পুেণয্র ছিব।3 
 
        ীরামকৃ  (ভবনােথর pিত) -- েবশ সব ছিব; তুi েদখেত যাস। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর বিলেতেছন, “eক-eকবার ভািব -- তখন o-সব ভাল লােগ না। pথেম eকবার পাপ 
পাপ করেত হয়, িকেস পাপ েথেক মুিk হয়, িকnt তাঁর কৃপায় eকবার ভালবাসা যিদ আেস, eকবার রাগভিk 
যিদ আেস, তাহেল পাপ-পুণয্ সব ভুেল যায়। তখন আiেনর সে , শােstর সে  তফাত হেয় যায়। aনুতাপ করেত 
হেব, pায়ি t করেত হেব, e-সব ভাবনা আর থােক না। 
 
        “েযমন বাঁকা নদী িদেয় aেনক কে  eবং aেনকkণ পের গnবয্ sােন যাc। িকnt যিদ বেনয্ হয় তাহেল 
েসাজা পথ িদেয় alkেণর মেধয্ গnবয্sােন েপাঁছােনা যায়। তখন ডয্াঙােতi eকবাঁশ জল। 

                                                 
1 নিnনী -- মিণ মিlেকর িবধবা কনয্া, ঠাকুেরর ভk। 
2 Parable of the Ten Virgins 
3 Sin and Virtue 
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        “pথম aবsায় aেনক ঘুরেত হয়, aেনক ক  করেত হয়। 
 
        “রাগভিk eেল খুব েসাজা। েযমন মােঠর uপর ধান কাটার পর েযিদক িদেয় যাo। আেগ আেলর uপর 
িদেয় ঘুের ঘুের েযেত হত eখন েযিদক িদেয় যাo। যিদ িকছু িকছু খড় থােক -- জুতা পােয় িদেয় চেল েগেল আর 
েকান ক  নাi। িবেবক, ৈবরাগয্, grবােকয্ িব াস -- e-সব থাকেল আর েকান ক  নাi।” 
 

[ ীরামকৃ  o ধয্ানেযাগ, িশবেযাগ, িব েুযাগ -- িনরাকার ধয্ান o সাকার ধয্ান ] 
 
        মিণলাল ( ীরামকৃে র pিত) -- আcা, ধয্ােনর িক িনয়ম? েকাথায় ধয্ান করেত হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- hদয় ড ােপটা জায়গা। hদেয় ধয্ান হেত পাের, aথবা সহsধাের, egিল আiেনর ধয্ান -- 
শােst আেছ। তেব েতামার েযখােন aিভrিচ ধয্ান করেত পার। সব sানi েতা bhময়; েকাথায় িতিন নাi? 
 
        “যখন বিলর কােছ িতন পােয় নারায়ণ sগর্, মতর্য্, পাতাল েঢেক েফলেলন, তখন িক েকান sান বাকী িছল? 
গ াতীরo েযমন পিবt আবার েযখােন খারাপ মািট আেছ েস-o েতমিন পিবt। আবার আেছ e-eমs তাঁরi 
িবরাটমূিতর্। 
 
        “িনরাকার ধয্ান o সাকার ধয্ান। িনরাকার ধয্ান বড় কিঠন। েস ধয্ােন যা িকছু েদখছ নছ -- লীন হেয় 
যােব; েকবল s-srপ িচnা। েসi srপ িচnা কের িশব নােচন। ‘আিম িক’, ‘আিম িক’ ei বেল নােচন। 
 
        “eেক বেল িশবেযাগ। ধয্ােনর সময় কপােল দৃি  রাখেত হয়। ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের জগৎ েছেড় s-srপ 
িচnা। 
 
        “আর eক আেছ িব ুেযাগ। নাসােg দৃি ; aেধর্ক জগেত, aেধর্ক anের। সাকার ধয্ােন eirপ হয়। 
 
        “িশব কখন কখন সাকার িচnা কের নােচন। ‘রাম’, ‘রাম’ বেল নােচন।” 
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সpদশ পিরেcদ 
 
        মিণলাল মিlক পুরাতন bhjানী। ভবনাথ, রাখাল, মাsার মােঝ মােঝ bাhসমােজ যাiেতন। ীরামকৃ  
oকঁােরর বয্াখয্া o িঠক bhjান, bhদশর্েনর পর aবsা বণর্না কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- শb bh, ঋিষ মুিনরা oi শb লােভর জনয্ তপসয্া করেতন। িসd হেল 

নেত পায়, নািভ েথেক oi শb আপিন uঠেছ -- aনাহত শb। 
 
        “eকমেত, ধু শb নেল িক হেব? দূর েথেক শb-কেlাল েশানা যায়। েসi শb-কেlাল ধের েগেল 
সমুেd েপৗঁছােনা যায়। েয কােল কেlাল আেছ েস কােল সমুdo আেছ। aনাহত িন ধের ধের েগেল তার 
pিতপাদয্ bh তাঁর কােছ েপাঁছােনা যায়। তাঁেকi পরমপদ1 বেলেছ। ‘আিম’ থাকেত orপ দশর্ন হয় না। েযখােন 
‘আিম’o নাi, ‘তুিমo নাi, eকo নাi, aেনকo নাi; েসiখােনi ei দশর্ন।” 
 

[জীবাtা o পরমাtার েযাগ o সমািধ ] 
 
        “মেন কর সূযর্ আর দশিট জলপণূর্ ঘট রেয়েছ, pেতয্ক ঘেট সূেযর্র pিতিবm েদখা যােc। pথেম েদখা 
যােc সূযর্ o দশিট pিতিবm সূযর্। যিদ 9টা ঘট েভেঙ েদoয়া যায়, তাহেল বাকী থােক eকিট সূযর্ o eকিট 
pিতিবm সূযর্। eক-eকিট ঘট েযন eক-eকিট জীব। pিতিবm সূযর্ ধের ধের সতয্ সূেযর্র কােছ যাoয়া যায়। 
জীবাtা েথেক পরমাtায় েপাঁছােনা যায়। জীব (জীবাtা) যিদ সাধন-ভজন কের তাহেল পরমাtা দশর্ন করেত 
পাের। েশেষর ঘটিট েভেঙ িদেল িক আেছ মুেখ বলা যায় না। 
 
        “জীব pথেম ajান হেয় থােক। ঈ র েবাধ নাi, নানা িজিনস েবাধ -- aেনক িজিনস েবাধ। যখন jান হয় 
তখন তার েবাধ হয় েয ঈ র সবর্ভূেত আেছন। েযমন পােয় কাঁটা ফুেটেছ, আর-eকিট কাঁটা েজাগাড় কের eেন 
oi কাঁটািট েতালা। aথর্াৎ jান কাঁটা dারা ajান কাঁটা তুেল েফলা। 
 
        “আবার িবjান হেল di কাঁটাi েফেল েদoয়া -- ajান কাঁটা eবং jান কাটঁা। তখন ঈ েরর সে  
িনিশিদন কথা, আলাপ হেc -- ধু দশর্ন নয়। 
 
        “েয dেধর কথা েকবল েনেছ েস ajান; েয dধ েদেখেছ তার jান হেয়েছ। েয dধ েখেয় h পু  হেয়েছ 
তার িবjান হেয়েছ।” 
 
        eiবার ভkেদর বুিঝ িনেজর aবsা বুঝাiয়া িদেতেছন। িবjানীর aবsা বণর্না কিরয়া বুিঝ িনেজর aবsা 
বিলেতেছন। 
 

[ ীরামকৃে র aবsা -- ীমুখ-কিথত -- ঈ রদশর্েনর পর aবsা ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- jানী সাধু আর িবjানী সাধু pেভদ আেছ। jানী সাধুর বসবার ভ ী 
আলাদা। েগাঁেপ চাড়া িদেয় বেস। েকu eেল বেল, “েকমন বাবু, েতামার িকছু িজjাসা আেছ?” 
                                                 
1 ‘‘যt নােদা িবলীয়েত’। ‘‘তিdে াঃ পরমং পদং সদা পশয্িn সূরয়ঃ’’। 
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        “েয ঈ রেক সবর্দা দশর্ন করেছ, তাঁর সে  কথা হেc (িবjানী) তার sভাব আলাদা -- কখনo জড়বৎ, 
কখনo িপশচবৎ, কখনo বালকবৎ, কখনo unাদবৎ। 
 
        “কখনo সমািধs হেয় বাহয্শূনয্ হয় -- জড়বৎ হেয় যায়। 
 
        “bhময় েদেখ তাi িপশাচবৎ; িচ-a িচ েবাধ থােক না। হয়েতা বােহয্ করেত করেত কুল খােc, 
বালেকর মেতা। spেদােষর পর a িd েবাধ কের না -- েk শরীর হেয়েছ ei েভেব। 
 
        “িব া মূt jান নাi; সব bhময়। ভাত-ডালo aেনকিদন রাখেল িব ার মতন হেয় যায়। 
 
        “আবার unাদবৎ; তার রকম সকম েদেখ েলােক মেন কের পাগল। 
 
        “আবার কখনo বালকবৎ, েকান পাশ নাi, লjা, ঘৃণা, সে াচ pভৃিত। 
 
        “ঈ রদশর্েনর পর ei aবsা। েযমন চুmেকর পাহােড়র কাছ িদেয় জাহাজ যােc, জাহােজর skু, েপেরক 
আলগা হেয় খুেল যায়। ঈ র দশর্েনর পর কাম-েkাধািদ আর থােক না। 
 
        “মা-কালীর মিnের যখন বাজ পেড়িছল, তখন েদেখিছলাম sুkর মূখ uেড় েগেছ। 
 
        “িযিন ঈ রদশর্ন কেরেছন, তাঁর dারা আর েছেলেমেয়র জn েদoয়া, সৃি র কাজ হয় না। ধান পঁুতেল গাছ 
হয়, িকnt ধান িসd কের পুঁতেল গাছ হয় না। 
 
        “িযিন ঈ রদশর্ন কেরেছন, তাঁর ‘আিম’টা নামমাt থােক, েস ‘আিম’র dারা েকান aনয্ায় কাজ হয় না। 
নামমাt থােক -- েযমন নারেকেলর েবেlার দাগ। েবেlা ঝের েগেছ -- eখন েকবল দাগ মাt।” 
 

[ঈ রদশর্েনর পর ‘আিম’ -- ীরামকৃ  o েকশব েসন ] 
 
        (ভkেদর pিত) -- “আিম েকশব েসনেক বললাম, ‘আিম’ তয্াগ কর -- আিম কতর্া -- আিম েলােক িশkা 
িদিc। েকশব বলেল, ‘মহাশয়, তাহেল দল-টল থােক না।’ আিম বললাম, ‘বjাত আিম’ তয্াগ কর। ‘ঈ েরর দাস 
আিম’, ‘ঈ েরর ভk আিম’ তয্াগ করেত হেব না। ‘বjাত আিম’ আেছ বেল ‘ঈ েরর আিম’ থােক না। 
 
        “ভাঁড়ারী eকজন থাকেল বািড়র কতর্া ভাঁড়ােরর ভার লয় না।” 
 

[ ীরামকৃ  -- মানুষলীলা o aবতারতtt ] 
 
        (ভkেদর pিত) -- “েদখ, ei হােত লাগার দrন আমার sভাব uলেট যােc। eখন মানুেষর িভতর 
ঈ েরর েবিশ pকাশ েদিখেয় িদেc। েযন বলেছ আিম মানুেষর িভতর রiিচ, তুিম মানুষ িনেয় আনn কর। 
 
        “িতিন dভেkর িভতর েবিশ pকাশ -- তাi নেরnd, রাখাল eেদর জনয্ eত বয্াকুল হi। 
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        “জলাশেয়র িকনারায় েছাট েছাট গতর্ থােক, েসiখােন মাছ, কাঁকড়া eেস জেম, েতমিন মানুেষর িভতর 
ঈ েরর pকাশ েবিশ। 
 
        “eমন আেছ েয শালgাম হেতo বড় মানুষ। নরনারায়ণ। 
 
        “pিতমােত তাঁর আিবভর্াব হয় আর মানুেষ হেব না? 
 
        “িতিন নরলীলা করবার জনয্ মানুেষর িভতর aবতীণর্ হন, েযমন রামচn, ীকৃ , ৈচতনয্েদব। aবতারেক 
িচnা করেলi তাঁর িচnা করা হয়।” 
 
        bাhভk ভগবান দাস আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভগবান দােসর pিত) -- ঋিষেদর ধমর্ সনাতন ধমর্, aনnকাল আেছ o থাকেব। ei সনাতন 
ধেমর্র িভতর িনরাকার, সাকার সবরকম পূজা আেছ; jানপথ, ভিkপথ সব আেছ। aনয্ানয্ েয-সব ধমর্ আধুিনক 
ধমর্ িকছুিদন থাকেব আবার যােব। 
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a াদশ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের রাখাল, রাম, িনতয্, aধর, মাsার, মিহমা pভৃিত ভkসে  
 

[ ীরামকৃ  aসুেখ aৈধযর্ েকন? িবjানীর aবsা] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মধয্ােh েসবার পর রাখাল, রাম pভৃিত ভkসে  বিসয়া আেছন। শরীর সmণূর্ সুs নেহ -
- eখনo হােত বাড় বাঁধা। (আজ রিববার, 11i ৈচt, 1290; কৃ া eকাদশী; 23েশ মাচর্, 1884)। 
 
        িনেজর aসুখ, -- িকnt ঠাকুর আনেnর হাট বসাiেতেছন। দেল দেল ভk আিসেতেছন। সবর্দাi ঈ রকথা 
pসে  -- আনn। কখনo কীতর্নানn, কখনo বা ঠাকুর সমািধs হiয়া bhানn েভাগ কিরেতেছন। ভেkরা 
aবাk  হiয়া েদেখ। ঠাকুর কথা কিহেতেছন। 
 

[নেরেndর িববাহ-সmn -- “নেরnd  দলপিত” ] 
 
        রাম -- আর িমেtর (R. Mitra) কনয্ার সে  নেরেndর সmn হেc। aেনক টাকা েদেব বেলেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oiরকম eকটা দলপিত-টলপিত হেয় েযেত পাের। o েযিদেক যােব েসiিদেকi 
eকটা িকছু বড় হেয় দাঁড়ােব। 
 
        ঠাকুর নেরেndর কথা আর েবিশ তুিলেত িদেলন না। 
 
        (রােমর pিত) -- “আcা, aসুখ হেল আিম eত aৈধযর্ হi েকন? eকবার eেক িজjাসা কির িকেস ভাল 
হেব। eকবার oেক িজjাসা কির। 
 
         “িক জােনা, হয় সকলেকi িব াস করেত হয়, না হয় কাrেক নয়। 
 
        “িতিনi ডাkার-কিবরাজ হেয়েছন। তাi সকল িচিকৎসকেকi িব াস করেত হয়। মানুষ মেন করেল িব াস 
হয় না।” 
 

[পূবর্কথা -- শmু মিlক o হলধারীর aসুখ ] 
 
        “শmুর েঘার িবকার -- সবর্ািধকারী েদেখ বেল ঔষেধর গরম। 
 
        “হলধারী হাত েদখােল, ডাkার বলেল, ‘েচাখ েদিখ; -- o! িপেল হেয়েছ।’ হলধারী বেল, ‘িপেল-িটেল 
েকাথাo িকছু নাi।’ 
 
        “মধু ডাkােরর ঔষধিট েবশ।” 
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        রাম -- ঔষেধ uপকার হয় না। তেব pকৃিতেক aেনকটা সাহাযয্ কের। 
 
        ীরামকৃ  -- ঔষেধ uপকার না হেল, আিফেম বােহয্ বn হয় েকন? 
 

[েকশব েসেনর কথা -- সুলভ সমাচাের ঠাকুেরর িবষয় ছাপােনা ] 
 
        রাম েকশেবর শরীরতয্ােগর কথা বিলেতেছন। 
 
        রাম -- আপিন েতা িঠক বেলিছেলন, -- ভাল েগালােপর -- (বসরাi েগালােপর) গাছ হেল মালী েগাড়াসুd 
খুেল েদয়, -- িশিশর েপেল আরo েতজ হেব। িসdবচন েতা ফেলেছ! 
 
        ীরামকৃ  -- েক জােন বাপু, aত িহসাব কির নাi; েতামরাi বলছ। 
 
        রাম -- oরা আপনার িবষয় (সুলভ সমাচাের) ছািপেয় িদেয়িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- ছািপেয় েদoয়া! e িক! eখন ছাপােনা েকন? -- আিম খাi-দাi থািক, আর িকছু জািন না। 
 
        “েকশব েসনেক আিম বললাম, েকন ছাপােল? তা বলেল -- েতামার কােছ েলাক আসেব বেল।” 
 

[েলাকিশkা ঈ েরর শিkdারা -- হনুমান িসং-eর কুিsদশর্ন ] 
 
        (রাম pভৃিতর pিত) -- “মানুেষর শিk dারা েলাকিশkা হয় না। ঈ েরর শিk না হেল aিবদয্া জয় করা 
যায় না। 
 
        “diজেন কুিs লেড়িছল -- হনুমান িসং আর eকজন পা াবী মুসলমান। মুসলমানিট খুব h পু । কুিsর 
িদেন, আর আেগর পেনরিদন ধের, মাংস-িঘ খুব কের েখেল। সবাi ভাবেল, e-i িজতেব। হনুমান িসং -- গােয় 
ময়লা কাপড় -- কিদন ধের কম কম েখেল, আর মহাবীেরর নাম জপেত লাগল। েযিদন কুিs হল, েসিদন 
eেকবাের uপবাস। সকেল ভাবেল, e িন য়i হারেব। িকnt েসi িজতল। েয পেনরিদন ধের েখেল, েসi হারল। 
 
        “ছাপাছািপ করেল িক হেব? -- েয েলাকিশkা েদেব তার শিk ঈ েরর কাছ েথেক আসেব। আর তয্াগী না 
হেল েলাকিশkা হয় না।” 
 

[বালয্ -- কামারপুকুের লাহােদর বািড় সাধুেদর পাঠ বণ ] 
 
        “আিম মূেখর্াtম।” (সকেলর হাসয্) 
 
        eকজন ভk -- তাহেল আপনার মুখ েথেক েবদ-েবদাn -- তা ছাড়াo কত িক -- েবেরায় েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িকnt েছেলেবলায় লাহােদর oখােন (কামারপুকুের) সাধুরা যা পড়ত, বুঝেত 
পারতাম। তেব eকটু-আধটু ফাঁক যায়। েকান পি ত eেস যিদ সংsৃেত কথা কয় েতা বুঝেত পাির। িকnt িনেজ 
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সংsৃত কথা কiেত পাির না। 
 

[পাি তয্ িক জীবেনর uেdশয্? মূখর্ o ঈ েরর কৃপা ] 
 
        “তাঁেক লাভ করাi জীবেনর uেdশয্। লkয্ িবঁধবার সময় aজুর্ন বলেলন -- আিম আর িকছুi েদখেত পািc 
না, -- েকবল পািখর চkু েদখেত পািc -- রাজােদরo েদখেত পািc না, -- গাছ েদখেত পািc না -- পািখ পযর্n 
েদখেত পািc না। 
 
        “তাঁেক লাভ হেলi হল! সংsৃত নাi জানলাম। 
 
        তাঁর কৃপা পি ত মূখর্ সকল েছেলরi uপর -- েয তাঁেক পাবার জনয্ বয্াকুল হয়। বােপর সকেলর uপের 
সমান েsহ। 
 
        “বােপর পাঁচিট েছেল, -- di-eকজন ‘বাবা’ বেল ডাকেত পাের। আবার েকu বা ‘বা’ বেল ডােক, -- েকu 
বা ‘পা’ বেল ডােক, -- সবটা ucারণ করেত পাের না। েয ‘বাবা’ বেল, তার uপর িক বােপর েবিশ ভালবাসা 
হেব? -- েয ‘পা’ বেল তার েচেয়? বাবা জােন -- eরা কিচ েছেল, ‘বাবা’ িঠক বলেত পােc না।”1 
 

[ঠাকুর ীরাককৃে র নরলীলায় মন ] 
 
        “ei হাত ভাঙার পর eকটা aবsা বদেল যােc -- নরলীলার িদেক মনটা বড় যােc। িতিন মানুষ হেয় 
েখলা কেcন। 
 
        “মািটর pিতমায় তাঁর পূজা হয় -- আর মানুেষ হয় না? 
 
        “eকজন সদাগর ল ার কােছ জাহাজ ডুেব যাoয়ােত ল ার কূেল েভেস eেসিছল। িবভীষেণর েলােকরা 
িবভীষেণর আjায় েলাকিটেক তাঁর কােছ লেয় েগল। ‘আহা! eিট আমার রামচেndর নয্ায় মূিতর্ -- েসi নবrপ।’ 
ei বেল িবভীষণ আনেn িবেভার হেলন। আর oi েলাকিটেক বসন ভূষণ পিরেয় পূজা আর আরিত করেত 
লাগেলন। 
 
        “ei কথািট আিম যখন pথম িন, তখন আমার েয িক আনn হেয়িছল, বলা যায় না।” 
 

[পূবর্কথা -- ৈব বচরণ -- ফুলুi শয্ামবাজােরর কতর্াভজােদর কথা ] 
 
        “ৈব বচরণেক িজjাসা করােত বলেল, েয যােক ভালবােস, তােক i  বেল জানেল, ভগবােন শী  মন 
হয়। ‘তুi কােক ভালবািসস?’ ‘aমুক পুrষেক।’ ‘তেব oেকi েতার i  বেল জাn ।’ o-েদেশ (কামারপুকুর, 
শয্ামবাজাের) আিম বললাম – ‘erপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব।’ েদখলাম েয লmা লmা কথা কয়, আবার 
বয্ািভচার কের। মাগীরা িজjাসা করেল -- আমােদর িক মুিk হেব না? আিম বললাম -- হেব যিদ eকজেনেত 
ভগবান বেল িন া থােক। পাঁচটা পুrেষর সে  থাকেল হেব না।” 
                                                 
1 See Max Müller's Hibbert lectures 
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        রাম -- েকদারবাবু কতর্াভজােদর oখােন বুিঝ িগছেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- o পাঁচ ফুেলর মধু আহরণ কের। 
 

[“হলধারীর বাবা” -- “আমার বাবা” -- বৃnাবেন িফরিতেগা দশর্েন ভাব ] 
 
        (রাম, িনতয্েগাপাল pভৃিত pিত) -- “iিনi আমার i ” eiিট েষাল আনা িব াস হেল -- তাঁেক লাভ হয় 
-- দশর্ন হয়। 
 
        “আেগকার েলােকর খুব িব াস িছল। হলধারীর বােপর িক িব াস! 
 
        “েমেয়র বািড় যািcল। রাsায় েবলফলু আর েবলপাতা চমৎকার হেয় রেয়েছ েদেখ, ঠাকুেরর েসবার জনয্ 
েসi সব িনেয় di-িতনেkাশ পথ িফের তার বািড় eল। 
 
        “রাম যাtা হিcল। ৈকেকয়ী রামেক বনবাস েযেত বলেলন। হলধারীর বাপ যাtা নেত িগিছল -- eকবাের 
দাঁিড়েয় uঠল। -- েয ৈকেকয়ী েসেজেছ, তার কােছ eেস ‘পামরী!’ -- ei কথা বেল েদuিট (pদীপ) িদেয় মুখ 
েপাড়ােত েগল। 
 
        “sান করবার পর যখন জেল দাঁিড়েয় -- রkবণর্ং চতুমুর্খm  -- ei সব বেল ধয্ান করত -- তখন চkু জেল 
েভেস েযত! 
 
        “আমার বাবা যখন খড়ম পের রাsায় চলেতন, গাঁেয়র েদাকানীরা দাঁিড়েয় uঠত। বলত, oi িতিন 
আসেছন। 
 
        “যখন হালদার-পুকুের sান করেতন, েলােকরা সাহস কের নাiেত েযত না। খপর িনত – ‘uিন িক sান 
কের েগেছন?’ 
 
        “রঘুবীর! রঘুবীর! বলেতন, আর তাঁর বুক রkবণর্ হেয় েযত। 
 
        “আমারo oiরকম হত। বৃnাবেন িফরিতেগা  েদেখ, ভােব শরীর oirপ হেয় িগছল। 
 
        “তখনকার েলােকর খুব িব াস িছল। হয়েতা কালীrেপ িতিন নাচেছন, সাধক হাততািল িদেc! erপ 
কথাo েশানা যায়।” 
 

[প বটীর হঠেযাগী ] 
 
        প বটীর ঘের eকিট হঠেযাগী আিসয়ােছন। eঁেড়েদর কৃ িকেশােরর পুt রামpসn o আরo কেয়কিট 
েলাক oi হঠেযাগীেক বড় ভিk কেরন। িকnt তাঁর আিফম আর dেধ মােস পঁিচশ টাকা খরচা পেড়। রামpসn 
ঠাকুরেক বেলিছেলন, “আপনার eখােন aেনক ভkরা আেস িকছু বেল কেয় িদেবন, -- হঠেযাগীর জনয্ তাহেল 
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িকছু টাকা পাoয়া যায়।” 
 
        ঠাকুর কেয়কিট ভkেক বিলেলন -- প বটীেত হঠেযাগীেক েদেখ eেসা, েকমন েলাকিট। 
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ঊনিবংশ পিরেcদ 
 

ঠাকুরদাদা o মিহমাচরেণর pিত uপেদশ 
 
        ‘ঠাকুরদাদা’ d-eকিট বnুসে  আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। বয়স 27/28 হiেব। বরাহনগের বাস। 
bাhণ পি েতর েছেল, -- কথকতা aভয্াস কিরেতেছন। সংসার ঘােড় পিড়য়ােছ, -- িদন কতক ৈবরাগয্ হiয়া 
িনrেdশ হiয়ািছেলন। eখনo সাধন-ভজন কেরন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িক েহঁেট আসছ? েকাথায় বািড়? 
 
        ঠাকুরদাদা -- আjা হাঁ; বরাহনগের বািড়। 
 
        ীরামকৃ  -- eখােন িক দরকার িছল? 
 
        ঠাকুরদাদা -- আjা, আপনােক দশর্ন করেত আসা, তাঁেক ডািক -- মােঝ মােঝ aশািn হয় েকন? 
dপাঁচিদন েবশ আনেn যায় -- তারপর aশািn েকন? 
 

[কািরকর; মেnt িব াস; হিরভিk; jােনর dিট লkণ ] 
 
        ীরামকৃ  -- বুেঝিছ, -- িঠক পড়েছ না। কািরকর দাঁেত দাঁত বিসেয় েদয় -- তাহেল হয় -- eকটু েকাথায় 
আটেক আেছ। 
 
        ঠাকুরদাদা -- আjা, eirপ aবsাi হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- মnt িনেয়ছ? 
 
        ঠাকুরদাদা -- আjা, হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- মেnt িব াস আেছ? 
 
        ঠাকুরদাদার বnু বিলেতেছন -- iিন েবশ গান গাiেত পােরন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন -- eকটা গাoনা েগা। 
 
        ঠাকুরদাদা গাiেতেছন -- 
 
 েpম িগির-কnের, েযাগী হেয় রিহব। 
 আনnিনঝর্র পােশ েযাগধয্ােন থািকব ৷৷ 
 তttফল আহিরেয় jান-kুধা িনবািরেয়, 
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 ৈবরাগয্-কুসুম িদেয় ীপাদপd পূিজব। 
 িমটােত িবরহ-তৃষা কূপ জেল আর যাব না, 
 hদয়-কর  ভের শািn-বাির তুিলব। 
 কভু ভাব শৃ  পের, পদামৃত পান কের, 
 হািসব কাঁিদব নািচব গাiব। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, েবশ গান! আনnিনঝর্র! তttফল! হািসব কাঁিদব নািচব গাiব। 
 
        “েতামার িভতর েথেক eমন গান ভাল লাগেছ -- আবার িক! 
 
        “সংসােরেত থাকেত েগেলi সুখ-dঃখ আেছ -- eকটু-আধটু aশািn আেছ। 
 
        “কাজেলর ঘের থাকেল গােয় eকটু কািল লােগi।” 
 
        “ঠাকুরদাদা -- আjা, -- eখন িক করব -- বেল িদন। 
 
        ীরামকৃ  --  হাততািল িদেয় সকােল িবকােল হিরনাম করেব -- ‘হিরেবাল’ -- ‘হিরেবাল’ -- ‘হিরেবাল’ 
বেল। 
 
        “আর eকবার eেসা, -- আমার হাতটা eকটু সাrক।” 
 
        মিহমাচরণ আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। 
 
        (মিহমার pিত) -- “আহা iিন eকিট েবশ গান েগেয়েছন। -- গাo েতা গা েসi গানিট আর eকবার।” 
 
        ঠাকুরদাদা আবার গাiেলন, “েpম িগির-কnের” iতয্ািদ। 
 
        গান সমাp হiেল ঠাকুর মিহমাচরণেক বিলেতেছন -- তুিম েসi ে াকিট eকবার বলেতা -- হিরভিkর 
কথা। 
 
        মিহমাচরণ নারদপ রাt হiেত েসi ে াকিট বিলেতেছন -- 
 
 anবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm । 
 নাnবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm । 
 আরািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm । 
 নারািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm । 
 
        ীরামকৃ  -- oটাo বল -- লভ লভ হিরভিkং। 
 
        মিহমাচরণ বিলেতেছন -- 
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 িবরম িবরম bhn  িকং তপসয্াসু বৎস। 
 bজ bজ িdজ শী ং শ রং jানিসnুm  ৷৷ 
 লভ লভ হিরভিkং ৈব েবাkাং সুপkাm । 
 ভব-িনগড়-িনবnেcদনীং কতর্রী । 
 
        ীরামকৃ  -- শ র হিরভিk িদেবন। 
 
        মিহমা -- পাশমুkঃ সদািশবঃ। 
 
        ীরামকৃ  -- লjা, ঘৃণা, ভয়, সে াচ -- e-সব পাশ; িক বল? 
 
        মিহমা -- আjা হাঁ, েগাপন করবার icা, pশংসায় কুি ত হoয়া।  
 
        ীরামকৃ  -- dিট jােনর লkণ। pথম কূটs বুিd। হাজার dঃখ-ক , িবপদ-িব  েহাক -- িনিবর্কার, েযমন 
কামারশােলর েলাহা, যার uপর হাতুিড় িদেয় েপেট। আর, িdতীয়, পুrষকার -- খুব েরাখ। কাম-েkােধ আমার 
aিন  কেc েতা eেকবাের তয্াগ! কcপ যিদ হাত-পা িভতের সাঁদ কের, চারখানা কের কাটেলo আর বার করেব 
না। 
 

[তীb, মnা o মকর্ট ৈবরাগয্ ] 
 
        (ঠাকুরদাদা pভৃিতর pিত) -- “ৈবরাগয্ dipকার। তীb ৈবরাগয্ আর মnা ৈবরাগয্। মnা ৈবরাগয্ -- হেc 
হেব -- িঢেম েততালা। তীb ৈবরাগয্ -- শািণত kুেরর ধার -- মায়াপাশ কচকচ কের েকেট েদয়। 
 
        “েকানo চাষা কতিদন ধের খাটেছ -- পু িরণীর জল েkেত আসেছ না। মেন েরাখ নাi। আবার েকu d-
চারিদন পেরi -- আজ জল আনব েতা ছাড়ব, pিতjা কের। নাoয়া খাoয়া সব বn। সমs িদন েখেট সnয্ার 
সময় যখন জল কুলকুল কের আসেত লাগল, তখন আনn। তারপর বািড়েত িগেয় পিরবারেক বেল – ‘েদ eখন 
েতল েদ নাiব।’ েনেয় েখেয় িনি n হেয় িনdা। 
 
        “eকজেনর পিরবার বলেল, ‘aমুক েলােকর ভারী ৈবরাগয্ হেয়েছ, েতামার িকছু হল না!’ যার ৈবরাগয্ 
হেয়েছ, েস েলাকিটর েষালজন stী, -- eক-eকজন কের তােদর তয্াগ করেছ। 
 
        “েসায়ামী নাiেত যািcল, কাঁেধ গামছা, -- বলেল, ‘েkপী! েস েলাক তয্াগ করেত পারেব না, -- eকটু 
eকটু কের িক তয্াগ হয়! আিম তয্াগ করেত পারব। ei েদখ, -- আিম চললুম!’ 
 
        “েস বািড়র েগাছগাছ না কের -- েসi aবsায় -- কাঁেধ গামছা -- বািড় তয্াগ কের, চেল েগল। -- eরi 
নাম তীb ৈবরাগয্। 
 
        “আর-eকরকম ৈবরাগয্ তােক বেল মকর্ট ৈবরাগয্। সংসােরর jালায় jেল েগrয়া বসন পের কাশী েগল। 
aেনকিদন সংবাদ নাi। তারপর eকখানা িচিঠ eল – ‘েতামরা ভািবেব না, আমার eখােন eকিট কমর্ হiয়ােছ।’ 



1884, 23েশ মাচর্ 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        “সংসােরর jালা েতা আেছi! মাগ aবাধয্, কুিড় টাকা মাiেন, েছেলর anpাশন িদেত পারেছ না, েছেলেক 
পড়ােত পারেছ না -- বািড় ভাঙা, ছাত িদেয় জল পড়েছ; -- েমরামেতর টাকা নাi। 
 
        “তাi েছাকরারা eেল আিম িজjাসা কির, েতার েক েক আেছ? 
 
        (মিহমার pিত) -- “েতামােদর সংসারতয্ােগর িক দরকার? সাধুেদর কত ক ! eকজেনর পিরবার বলেল, 
তুিম সংসারতয্াগ করেব -- েকন? আট ঘের ঘুের ঘুের িভkা করেত হেব, তার েচেয় eক ঘের খাoয়া পাc, েবশ 
েতা। 
 
        “সদাbত খঁুেজ খঁুেজ সাধু িতনেkাশ রাsা েথেক দূের িগেয় পেড়। েদেখিছ, জগnাথদশর্ন কের -- েসাজা 
পথ িদেয় সাধু আসেছ; সদাbতর জনয্ তার েসাজা পথ েছেড় েযেত হয়। 
 
        “eেতা েবশ -- েকlা েথেক যুd। মােঠ দাঁিড়েয় যুd করেল aেনক aসুিবধা। িবপদ। গােয়র uপর 
েগালাgিল eেস পেড়! 
 
        “তেব িদন কতক িনজর্েন িগেয়, jানলাভ কের, সংসাের eেস থাকেত হয়। জনক jানলাভ কের সংসাের 
িছল। jােনর পর েযখােনi থাক তােত িক?” 
 
        মিহমাচরণ -- মহাশয়, মানুষ েকন িবষেয় মুg হেয় যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক লাভ না কের িবষেয়র মেধয্ থােক বেল। তাঁেক লাভ করেল আর মুg হয় না। বাdেল 
েপাকা যিদ eকবার আেলা েদখেত পায়, -- তাহেল আর তার anকার ভাল লােগ না। 
 

[ঊ র্েরতা ৈধযর্েরতা o ঈ রলাভ -- সnয্াসীর কিঠন িনয়ম ] 
 
        “তাঁেক েপেত হেল বীযর্ধারণ করেত হয়। 
 
        “ কেদবািদ ঊ র্েরতা। eঁেদর েরতঃপাত কখনo হয় নাi। 
 
        “আর eক আেছ ৈধযর্েরতা। আেগ েরতঃপাত হেয়েছ, িকnt তারপর বীযর্ধারণ। বার বছর ৈধযর্েরতা হেল 
িবেশষ শিk জnায়। িভতের eকিট নূতন নাড়ী হয়, তার নাম েমধা নাড়ী। েস নাড়ী হেল সব sরণ থােক, -- সব 
জানেত পাের। 
 
        “বীযর্পােত বলkয় হয়। spেদােষ যা েবিরেয় যায়, তােত েদাষ নাi। o ভােতর gেণ হয়। o-সব েবিরেয় 
িগেয়o যা থােক, তােতi কাজ হয়। তবু stীস  করা uিচত নয়। 
 
        “েশেষ যা থােক, তা খুব িরফাiন (Refine) হেয় থােক। লাহােদর oখােন gেড়র নাগির সব েরেখিছল, -- 
নাগিরর িনেচ eকিট eকিট ফুেটা কের, তারপর eকবৎসর পের েদখেল; সব দানা েবঁেধ রেয়েছ -- িমছিরর মেতা। 
রস যা েবিরেয় যাবার, ফুেটা িদেয় তা েবিরেয় েগেছ। 
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        “stীেলাক eেকবাের তয্াগ -- সnয্াসীর পেk। েতামােদর হেয় েগেছ, তােত েদাষ নাi। 
 
        “সnয্াসী stীেলােকর িচtপট পযর্n েদখেব না। সাধারণ েলােক তা পাের না। সা ের গা মা পা ধা িন। ‘িন’েত 
aেনকkণ থাকা যায় না। 
 
        “সnয্াসীর পেk বীযর্পাত বড়i খারাপ। তাi তােদর সাবধােন থাকেত হয়। stীrপদশর্ন যােত না হয়। ভk 
stীেলাক হেলo েসখান েথেক সের যােব। stীrপ েদখাo খারাপ। জাgত aবsায় না হয়, sেp বীযর্পাত হয়। 
 
        “সnয্াসী িজেতিndয় হেলo েলাকিশkার জনয্ েমেয়েদর সে  আলাপ করেব না। ভk stীেলাক হেলo 
েবিশkণ আলাপ করেব না। 
 
        “সnয্াসীর হেc িনজর্লা eকাদশী। আর dরকম eকাদশী আেছ। ফলমলূ েখেয়, -- আর লুিচ ছkা েখেয়। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “লুিচ ছkার সে  হেলা dখানা rিট dেধ িভেজেছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        (সহােসয্) “েতামরা িনজর্লা eকাদশী পারেব না।” 
 

[পূবর্কথা -- কৃ িকেশােরর eকাদশী -- রােজnd িমt ] 
 
        “কৃ িকেশারেক েদখলাম, eকাদশীেত লুিচ ছkা েখেল। আিম hdেক বললাম -- hd, আমার 
কৃ িকেশােরর eকাদশী করেত icা হেc। (সকেলর হাসয্) তাi eকিদন করলাম। খুব েপট ভের েখলাম, তার 
পরিদন আর িকছু েখেত পারলাম না।” (সকেলর হাসয্) 
 
        েয কেয়কিট ভk প বটীেত হঠেযাগীেক েদিখেত িগয়ািছেলন, তাঁহারা িফিরেলন। ীরামকৃ  তাঁহােদর 
বিলেতেছন -- “েকমন েগা -- িকrপ েদখেল? েতামােদর গজ িদেয় েতা মাপেল?” 
 
        ঠাকুর েদিখেলন, ভkরা pায় েকহi হঠেযাগীেক টাকা িদেত রাজী নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- সাধুেক টাকা িদেত হেলi তােক আর ভাল লােগ না। 
 
        “রােজnd িমt -- আটশ টাকা মাiেন -- pয়ােগ কুmেমলা েদেখ eেসিছল। আিম িজjাসা করলাম – 
‘েকমন েগা, েমলায় েকমন সব সাধু েদখেল?’ রােজnd  বলেল – ‘কi েতমন সাধু েদখেত েপলাম না। eকজনেক 
েদখলাম বেট িকnt িতিনo টাকা লন।’ 
 
        “আিম ভািব েয সাধুেদর েকu টাকাপয়সা েদেব না েতা খােব িক কের? eখােন পয্ালা িদেত হয় না -- তাi 
সকেল আেস। আিম ভািব; আহা, oরা টাকা বড় ভালবােস। তাi িনেয়i থাকুক।” 
 
        ঠাকুর eকটু িব াম কিরেতেছন। eকজন ভk েছাট খাটিটর utরিদেক বিসয়া তাঁহার পদেসবা কিরেতেছন। 
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ঠাকুর ভkিটেক আেs আেs বিলেতেছন -- “িযিন িনরাকার, িতিনi সাকার। সাকারrপo মানেত হয়। কালীrপ 
িচnা করেত করেত সাধক কালীrেপi দশর্ন পায়। তারপর েদখেত পায় েয, েসi rপ aখে  লীন হেয় েগল। 
িযিনi aখ  সিcদানn, িতিনi কালী।” 
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িবংশ পিরেcদ 
 

মিহমার পাি তয্ -- মিণ েসন, aধর o িমিটং (Meeting) 
 
        ঠাকুর পি েমর েগাল বারাnায় মিহমা pভৃিতর সিহত হঠেযাগীর কথা কিহেতেছন। রামpসn ভk 
কৃ িকেশােরর পুt, তাi ঠাকুর তাহােক েsহ কেরন। 
 
        ীরামকৃ  -- রামpসn েকবল oiরকম কের েহা-েহা কের েবড়ােc। েসিদন eখােন eেস বলেল -- eকটু 
কথা কেব না। pাণায়াম কের নাক িটেপ বেস রiল; েখেত িদলাম, তা েখেল না। আর-eকিদন েডেক বসালুম। তা 
পােয়র uপর পা িদেয় বসল -- কােpেনর িদেক পা-টা িদেয়। oর মার dঃখ েদেখ কাঁিদ। 
 
        (মিহমার pিত) -- “oi হঠেযাগীর কথা েতামায় বলেত বেলেছ। সােড় ছ আনা িদন খরচ। eিদেক আবার 
িনেজ বলেব না।” 
 
        মিহমা -- বলেল েশােন েক? (ঠাকুেরর o সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর ঘেরর মেধয্ আিসয়া িনেজর আসেন বিসয়ােছন। ীযুk মিণ েসন (যাঁেদর েপেনটীেত ঠাকুরবািড়) d-
eকিট বnুসে  আিসয়ােছন o ঠাকুেরর হাত ভাঙা সmেn িজjাসা পড়া কিরেতেছন। তাঁর স ীেদর মেধয্ eকজন 
ডাkার। 
 
        ঠাকুর ডাkার pতাপ মজুমদােরর ঔষধ েসবন কিরেতেছন। মিণবাবুর স ী ডাkার তাঁহার বয্বsার 
aনুেমাদন কিরেলন না। ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন, “েস (pতাপ) েতা েবাকা নয়, তুিম aমন কথা বলছ েকন?” 
 
        eমন সময় লাটু uৈcঃsের বিলেতেছন িশিশ পেড় েভেঙ েগেছ। 
 
        মিণ (েসন) হঠেযাগীর কথা িনয়া বিলেতেছন -- হঠেযাগী কােক বেল? হট্  (Hot) মােন েতা গরম। 
 
        মিণ েসেনর ডাkার সmেn ঠাকুর ভkেদর পের বিলেলন -- “oেক জািন। যd মিlকেক বেলিছলাম, e-
ডাkার েতামার oলmাকুল, -- aমুক ডাkােরর েচেয়o েমাটা বুিd।” 
 

[ ীযুk মাsােরর সিহত eকােn কথা ] 
 
        eখনo সnয্া হয় নাi। ঠাকুর িনেজর আসেন বিসয়া মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। িতিন খােটর পােশ 
পােপাশ পি মাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। eিদেক মিহমাচরণ পি েমর েগাল বারাnায় বিসয়া মিণ েসেনর 
ডাkােরর সিহত uৈcঃsের শাstালাপ কিরেতেছন। ঠাকুর িনেজর আসন হiেত িনেত পাiেতেছন o ঈষৎ হাসয্ 
কিরয়া মাsারেক বিলেতেছন -- “oi ঝাড়েছ! রেজাgণ! রেজাgেণ eকটু পাি তয্ েদখােত, েলকচার িদেত icা 
হয়। সttgেণ anমুর্খ হয়, -- আর েগাপন। িকnt খুব েলাক! ঈ র কথায় eত ulাস!” 
 
        aধর আিসয়া pণাম কিরেলন o মাsােরর পােশ বিসেলন। 
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        ীযুk aধর েসন েডপুিট ময্ািজেsট, বয়ঃkম িtশ বৎসর হiেব। aেনক িদন ধিরয়া সমs িদন আিফেসর 
পির েমর পর ঠাকুেরর কােছ pায় pতয্হ সnয্ার পার আেসন। তাঁহার বাটী কিলকাতা েশাভাবাজার েবেনেটালায়। 
aধর কেয়কিদন আেসন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- িকেগা, eতিদন আস নাi েকন? 
 
        aধর -- আjা, aেনকgেণা কােজ পেড় িগছলাম। isুেলর দrন সভা eবং আর আর িমিটং-e েযেত 
হেয়িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- িমিটং, isুল -- ei সব লেয় eেকবাের ভুেল িগছেল। 
 
        aধর (িবনীত ভােব) -- আjা সব চাপা পেড় িগছল। আপনার হাতটা েকমন আেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- ei েদখ eখেনা সাের নাi। pতােপর ঔষধ খািcলাম। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর হঠাৎ aধরেক বিলেতেছন -- “েদেখা e-সব aিনতয্ -- িমিটং, isুল, আিফস -- e-
সব aিনতয্। ঈ রi বst আর সব aবst। সব মন িদেয় তাঁেকi আরাধনা করা uিচত।” 
 
        aধর চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- e-সব aিনতয্। শরীর ei আেছ ei নাi। তাড়াতািড় তাঁেক েডেক িনেত হয়।1 
 
        “েতামােদর সব তয্াগ করবার দরকার নাi। কcেপর মেতা সংসাের থাক। কcপ িনেজ জেল চের েবড়ায়; 
-- িকnt িডম আড়ােত রােখ -- সব মনটা তার িডম েযখােন, েসখােন পেড় থােক। 
 
        “কােpেনর েবশ sভাব হেয়েছ। যখন পূজা করেত বেস, িঠক eকিট ঋিষর মেতা! -- eিদেক কপূর্েরর 
আরিত; সুnর sব পাঠ কের। পূজা কের যখন oেঠ, চেk েযন িপঁপেড় কামেড়েছ! আর সবর্দা গীতা, ভাগবত -- 
e-সব পাঠ কের। আিম d-eকটা iংেরজী কথা কেয়িছলাম, -- তা রাগ কেl। বেল -- iংেরজী পড়া েলাক 

াচারী!” 
 
        িকয়ৎkণ পের aধর aিত িবনীতভােব বিলেতেছন -- 
 
        “আপনার আমােদর বািড়েত aেনকিদন যাoয়া হয় নাi। ৈবঠকখানা ঘের গn হেয়িছল -- আর েযন সব 
anকার!” 
 
        ভেkর ei কথা িনয়া ঠাকুেরর েsহ-সাগর েযন uথিলয়া uিঠল। িতিন হঠাৎ দ ায়মান হiয়া ভােব aধর 
o মাsােরর মsক o hদয় sশর্ কিরয়া আশীবর্াদ কিরেলন। আর সেsেহ বিলেতেছন -- “আিম েতামােদর 
                                                 
1 aধর কেয়ক মাস পেরi েদহতয্াগ কিরেলন। 
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নারায়ণ েদখিছ! েতামরাi আমার আপনার েলাক!” 
 
        eiবার মিহমাচরণ ঘেরর মেধয্ আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- ৈধযর্তার কথা তখন যা বেলিছেল তা িঠক। বীযর্ধারণ না করেল e-সব 
(uপেদশ) ধারণ হয় না। 
 
        “eকজন ৈচতনয্েদবেক বলেল, eেদর (ভkেদর) eত uপেদশ েদন, েতমন unিত করেত পােc না েকন? 
িতিন বলেলন -- eরা েযািষৎস  কের সব aপবয্য় কের। তাi ধারণা করেত পাের না। ফুেটা কলসীেত জল 
রাখেল জল kেম kেম েবিরেয় যায়।” 
 
        মিহমা pভৃিত ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন! িকয়ৎkণ পের মিহমাচরণ বিলেতেছন -- ঈ েরর কােছ 
আমােদর জনয্ pাথর্না কrন -- যােত আমােদর েসi শিk হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- eখনo সাবধান হo! আষাঢ় মােসর জল, বেট, েরাধ করা শk। িকnt জল aেনক েতা 
েবিরেয় েগেছ! -- eখন বাঁধ িদেল থাকেব। 
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eকিবংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  সে  pাণকৃ , মাsার, রাম, িগরীnd, েগাপাল 
 
        শিনবার, 24েশ ৈচt (1290, kা দশমী) iং 5i eিpল, 1884 ী াb; pাতঃকাল েবলা আটটা। মাsার 
দিkেণ ের uপিsত হiয়া েদেখন, ীরামকৃ  সহাসয্বদন, কkমেধয্ েছাট খাটিটর uপের uপিব । েমেঝেত 
কেয়কিট ভk বিসয়া; তnেধয্ ীযুk pাণকৃ  মুেখাপাধয্ায়। 
 
        pাণকৃ  জনাiেয়র মুখুেjেদর বংশসmূত। কিলকাতায় শয্ামপুকুের বািড়। ময্ােকি  লায়ােলর ek s েচ  
নামক িনলাম ঘেরর কাযর্াধয্k। িতিন গৃহs, িকnt েবদাnচর্চায় বড় pীিত। পরমহংসেদবেক বড় ভিk কেরন o 
মােঝ মােঝ আিসয়া দশর্ন কেরন। iিতমেধয্ eকিদন িনেজর বািড়েত ঠাকুরেক লiয়া িগয়া মেহাৎসব 
কিরয়ািছেলন। িতিন বাগবাজােরর ঘােট pতয্হ pতূয্েষ গ াsান কিরেতন o েনৗকা সুিবধা হiেলi eেকবাের 
দিkেণ ের আিসয়া ঠাকুরেক দশর্ন কিরেতন। আজ eirপ েনৗকা ভাড়া কিরয়ািছেলন। েনৗকা কূল হiেত eকটু 
agসর হiেলi েঢu হiেত লািগল। মাsার বিলেলন, আমায় নামাiয়া িদেত হiেব। pাণকৃ  o তাঁহার বnু aেনক 
বুঝাiেত লািগেলন, িকnt িতিন েকান মেত িনেলন না; বিলেলন, “আমায় নামাiয়া িদেত হiেব, আিম েহঁেট 
দিkেণ ের যাব।” aগতয্া pাণকৃ  তাঁহােক নামাiয়া িদেলন। 
 
        মাsার েপৗঁিছয়া েদেখন েয, তাঁহারা িকয়ৎkণ পূেবর্ েপাঁিছয়ােছন o ঠাকুেরর সে  সদালাপ কিরেতেছন। 
ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরয়া িতিন eকপােশ বিসেলন। 
 

[aবতারবাদ Humanity and Divinity of Incarnation] 
 
        ীরামকৃ  (pাণকৃে র pিত) -- িকnt মানুেষ িতিন েবিশ pকাশ। যিদ বল aবতার েকমন কের হেব, যাঁর 
kুধা তৃ া ei সব জীেবর ধমর্ aেনক আেছ, হয়েতা েরাগেশাকo আেছ; তার utর ei েয, “প ভূেতর ফাঁেদ 
bh পেড় কাঁেদ।” 
 
        “েদখ না রামচnd সীতার েশােক কাতর হেয় কাঁদেত লাগেলন। আবার িহরণয্াk বধ করবার জনয্ বরাহ 
aবতার হেলন। িহরণয্াk বধ হল, িকnt নারায়ণ sধােম েযেত চান না। বরাহ হেয় আেছন। কতকgিল ছানােপানা 
হেয়েছ। তােদর িনেয় eকরকম েবশ আনেn রেয়েছন। েদবতারা বলেলন, e িক হল, ঠাকুর েয আসেত চান না। 
তখন সকেল িশেবর কােছ েগল o বয্াপারিট িনেবদন করেল। িশব িগয়া তাঁেক aেনক েজদােজিদ করেলন, িতিন 
ছানােপানােদর মাi িদেত লাগেলন। (সকেলর হাসয্) তখন িশব িtশূল eেন শরীরটা েভেঙ িদেলন। ঠাকুর িহ-িহ 
কের েহেস তখন sধােম চেল েগেলন।” 
 
        pাণকৃ  (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়! aনাহত শbিট িক? 
 
        ীরামকৃ  -- aনাহত শb সবর্দাi eমিন হেc। pণেবর িন। পরbh েথেক আসেছ, েযাগীরা নেত 
পায়। িবষয়াসk জীব নেত পায় না। েযাগী জানেত পাের েয, েসi িন eকিদেক নািভ েথেক uেঠ o আর-
eকিদেক েসi kীেরাদশায়ী পরbh েথেক uেঠ। 
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[পরেলাক সmেn ীযুk েকশব েসেনর p  ] 
 
        pাণকৃ  -- মহাশয়! পরেলাক িকরকম? 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসনo oi কথা িজjাসা কেরিছল। যতkণ মানুষ ajান থােক, aথর্াৎ যথkণ 
ঈ রলাভ হয় নাi, ততkণ জngহণ করেত হেব। িকnt jানলাভ হেল আর e-সংসাের আসেত হয় না। পৃিথবীেত 
বা aনয্ েকান েলােক েযেত হয় না। 
 
        “কুেমােররা হাঁিড় েরৗেd কুেত েদয়। েদখ নাi, তার িভতর পাকা হাঁিড়o আেছ, কাঁচা হাঁিড়o আেছ? গr-
টr চেল েগেল হাঁিড় কতক কতক েভেঙ যায়। পাকা হাঁিড় েভেঙ েগেল কুেমার েসgিলেক েফেল েদয়, তার dারা 
আর েকান কাজ হয় না। কাঁচা হাঁিড় ভাঙেল কুেমার তােদর আবার লয়; িনেয় চােকেত তাল পািকেয় েদয়, নূতন 
হাঁিড় ৈতয়ার হয়। তাi যতkণ ঈ রদশর্ন হয় নাi, ততkণ কুেমােরর হােত েযেত হেব, aথর্াৎ ei সংসাের িফের 
িফের আসেত হেব। 
 
        “িসd ধান পঁুতেল িক হেব? গাছ আর হয় না। মানুষ jানািgেত িসd হেল তার dারা আর নূতন সৃি  হয় না, 
েস মুk হেয় যায়।” 
 

[েবদাn o aহংকার -- েবদাn o ‘aবsাtয়সাkী’ -- jান o িবjান ] 
 
        “পুরাণ মেত ভk eকিট, ভগবান eকিট; আিম eকিট, তুিম eকিট; শরীর েযন সরা; ei শরীরমেধয্ মন, 
বুিd, aহংকারrপ জল রেয়েছ; bh সূযর্srপ। িতিন ei জেল pিতিবিmত হেcন। ভk তাi ঈ রীয় rপ দশর্ন 
কের। 
 
        “েবদাn (েবদাnদশর্ন) মেত bhi বst, আর সমs মায়া, spবৎ aবst। aহংrপ eকিট লািঠ সিcদানn-
সাগেরর মাঝখােন পেড় আেছ। (মাsােরর pিত) -- তুিম eiেট েন যাo -- aহং লািঠিট তুেল িনেল eক 
সিcদানn-সমুd। aহং লািঠিট থাকেল dেটা েদখায়, e eকভাগ জল o eকভাগ জল। bhjান হেল সমািধs 
হয়। তখন ei aহং পুঁেছ যায়। 
 
        “তেব েলাকিশkার জনয্ শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন। 
 
        (pাণকৃে র pিত) -- “িকnt jানীর লkণ আেছ। েকu েকu মেন কের, আিম jানী হেয়িছ। jানীর লkণ 
িক? jানী কাr aিন  করেত পাের না। বালেকর মেতা হেয় যায়। েলাহার খে  যিদ পরশমিণ েছাঁয়ােনা হয়, 
খ  েসানা হেয় যায়। েসানায় িহংসার কাজ হয় না। বািহের হয়েতা েদখায় েয, রাগ আেছ, িক aহংকার আেছ, 
িকnt বstতঃ jানীর o-সব িকছু থােক না। 
 
        “দূর েথেক েপাড়া দিড় েদখেল েবাধ হয়, িঠক eকগাছা দিড় পেড় আেছ। িকnt কােছ eেস ফুঁ িদেল সব 
uেড় যায়। েkােধর আকার, aহংকােরর আকার েকবল। িকnt সতয্কার েkাধ নয়, aহংকার নয়। 
 
        “বালেকর আঁট থােক না। ei েখলাঘর করেল, েকu হাত েদয় েতা েধi েধi কের েনেচ কাঁদেত আরm 
করেব। আবার িনেজi েভেঙ েফলেব সব। ei কাপেড় eত আঁট, বলেছ ‘আমার বাবা িদেয়েছ, আিম েদব না।’ 
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আবার eকটা পুতুল িদেল পের ভুেল যায়, কাপড়খানা েফেল িদেয় চেল যায়। 
 
        “eiসব jানীর লkণ। হয়েতা বািড়েত খুব ঐ যর্; েকাচ, েকদারা, ছিব, গািড়-েঘাড়া; আবার সব েফেল 
কাশী চেল যােব। 
 
        “েবদাnমেত জাগরণ aবsাo িকছু নয়। eক কাঠুের sপন েদেখিছল। eকজন েলাক তার ঘুম ভাঙােনােত 
েস িবরk হেয় বেল uঠল, ‘তুi েকন আমার ঘুম ভাঙািল? আিম রাজা হেয়িছলাম, সাত েছেলর বাপ হেয়িছলাম। 
েছেলরা সব েলখাপড়া, astিবদয্া সব িশখিছল। আিম িসংহাসেন বেস রাজt করিছলাম। েকন তুi আমার সুেখর 
সংসার েভেঙ িদিল?’ েস বয্িk বলেল, ‘o েতা sপন, oেত আর িক হেয়েছ।’ কাঠুের বলেল, ‘দূর! তুi বুিঝস না, 
আমার কাঠুের হoয়া েযমন সতয্, sপেন রাজা হoয়াo েতমিন সতয্। কাঠুের হoয়া যিদ সতয্ হয়, তাহেল sপেন 
রাজা হoয়াo সতয্’।” 
 
        pাণকৃ  jান jান কেরন, তাi বুিঝ ঠাকুর jানীর aবsা বিলেতিছেলন। eiবার ঠাকুর িবjানীর aবsা 
বিলেতেছন। iহােত িক িতিন িনেজর aবsার iি ত কিরেতেছন? 
 
        ীরামকৃ  -- ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের আtােক ধরার নাম jান। ‘েনিত’ ‘েনিত’ িবচার কের সমািধs হেল 
আtােক ধরা যায়। 
 
        “িবjান -- িকনা িবেশষrেপ জানা। েকu dধ েনেছ, েকu dধ েদেখেছ, েকu dধ েখেয়েছ। েয েকবল 

েনেছ, েস ajান। েয েদেখেছ েস jানী; েয েখেয়েছ তারi িবjান aথর্াৎ িবেশষrেপ জানা হেয়েছ। ঈ রদশর্ন 
কের তাঁর সিহত আলাপ, েযন িতিন পরমাtীয়; eরi নাম িবjান। 
 
        “pথেম ‘েনিত’ ‘েনিত’ করেত হয়। িতিন প ভূত নন; iিndয় নন; মন, বুিd, aহংকার নন; িতিন সকল 
তেttর aতীত। ছােদ uঠেত হেব, সব িসঁিড় eেক eেক তয্াগ কের েযেত হেব। িসঁিড় িকছু ছাদ নয়। িকnt ছােদর 
uপর েপৗঁেছ েদখা যায় েয, েয িজিনেস ছাদ ৈতয়ারী, iট, চুন, সুড়িক -- েসi িজিনেসi িসঁিড়o ৈতয়ারী। িযিন 
পরbh িতিনi ei জীবজগৎ হেয়েছন, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। িযিন আtা, িতিনi প ভূত হেয়েছন। মািট eত 
শk েকন, যিদ আtা েথেকi হেয়েছ। তাঁর icােত সব হেত পাের। েশািণত k েথেক েয হাড় মাংস হেc! 
সমুেdর েফণা কত শk হয়!” 
 

[গৃহেsর িক িবjান হেত পাের -- সাধন চাi ] 
 
        “িবjান হেল সংসাের থাকা যায়। তখন েবশ aনুভব হয় েয, িতিনi জীবজগৎ হেয়েছন, িতিন সংসার ছাড়া 
নন। রামচnd যখন jানলােভর পর ‘সংসাের থাকব না’ বলেলন, দশরথ বিশ েক তাঁর কােছ পািঠেয় িদেলন, 
বুঝাবার জনয্। বিশ  বলেলন, ‘রাম! যিদ সংসার ঈ র ছাড়া হয়, তুিম তয্াগ করেত পােরা।’ রামচnd চুপ কের 
রiেলন। িতিন েবশ জােনন েয ঈ র ছাড়া িকছুi নাi। তাঁর আর সংসার তয্াগ করা হল না। (pাণকৃে র pিত) 
কথাটা ei, িদবয্ চkু চাi। মন d হেলi েসi চkু হয়। েদখ না কুমারীপূজা। হাগা-েমাতা েমেয়, তােক িঠক 
েদখলুম সাkাৎ ভগবতী। eকিদেক stী, eকিদেক েছেল, dজনেকi আদর কেc, িকnt িভn ভােব। তেবi হেলা, 
মন িনেয় কথা। dমেনেত eক ভাব হয়। েসi মনিট েপেল সংসাের ঈ রদশর্ন হয়; তেবi সাধন চাi। 
 
        “সাধন চাi। ... eiিট জানা েয, stীেলাক সmেn সহেজi আসিk হয়। stীেলাক sভাবতঃi পুrষেক 
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ভালবােস। পুrষ sভাবতঃi stীেলাক ভালবােস -- তাi dজেনi িশগিগর পেড় যায়। 
 
        “িকnt সংসাের েতমিন খুব সুিবধা। িবেশষ দরকার হেল, হেলা sদারা সহবাস করেল। (সহাসয্) মাsার 
হাসেচা েকন?” 
 
        মাsার (sগত) -- সংসারী েলাক eেকবাের সমs তয্াগ েপের uঠেব না বেল ঠাকুর ei পযর্n aনুমিত 
িদেcন। েষাল আনা bhচযর্ সংসাের েথেক িক eেকবাের aসmব? 
 
        (হঠেযাগীর pেবশ) 
 
        প বটীেত eকিট হঠেযাগী কয়িদন ধিরয়া আেছন। িতিন েকবল dধ খান, আিফম খান, আর হঠেযাগ 
কেরন, ভাত-টাত খান না। আিফেমর o dেধর পয়সার aভাব। ঠাকুর যখন প বটীর কােছ িগয়ািছেলন, হঠেযাগীর 
সিহত আলাপ কিরয়া আিসয়ািছেলন। হঠেযাগী রাখালেক বিলেলন, “পরমহংসজীেক বেল েযন আমার িকছু বয্বsা 
কের েদoয়া হয়।” ঠাকুর বিলয়া পাঠাiয়ািছেলন, “কলকাতার বাবুরা eেল বেল েদখব।” 
 
        হঠেযাগী (ঠাকুেরর pিত) -- আp  রাখালেস েকয়া েবালাথা? 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ বেলিছলাম, েদখব যিদ েকান বাবু িকছু েদয়। তা কi (pাণকৃ ািদর pিত) েতামরা বুিঝ 
eেদর like কর না?  
 
        pাণকৃ  চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        (হঠেযাগীর psান) 
 
        ঠাকুেরর কথা চিলেত লািগল। 
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dািবংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o সতয্কথা -- নরলীলায় িব াস কেরা 
 
        ীরামকৃ  (pাণকৃ ািদ ভেkর pিত) -- আর সংসাের থাকেত েগেল সতয্ কথার খুব আঁট চাi। সতয্েতi 
ভগবানেক লাভ করা যায়। আমার সতয্ কথার আঁট eখন তবু eকটু কমেছ, আেগ ভারী আঁট িছল। যিদ বলতুম 
‘নাiব’, গ ায় নামা হল, মেntাcারণ হল, মাথায় eকটু জলo িদলুম, তবু সেnহ হল, বুিঝ পুেরা নাoয়া হল না! 
aমুক জায়গােত হাগেত যাব, তা েসiখােনi েযেত হেব। রােমর বািড় েগলুম কলকাতায়। বেল েফেলিছ, লুিচ খাব 
না। যখন েখেত িদেল, তখন আবার িখেদ েপেয়েছ। িকnt লুিচ খাব না বেলিছ, তখন েমঠাi িদেয় েপট ভরাi। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “eখন তবু eকটু আঁট কেমেছ। বােহয্ পায় িন, যাব বেল েফেলিছ, িক হেব? রামেক1 িজjাসা কlুম। েস 
বলেল, িগেয় কাজ নাi। তখন িবচার কlুম; সব েতা নারায়ণ। রামo নারায়ণ। oর কথাটাi বা না িন েকন? হািত 
নারায়ণ বেট, িকnt মাhতo নারায়ণ। মাhত েয কােল বলেছ, হািতর কােছ eেসা না, েসকােল মাhেতর কথা না 

িন েকন? ei রকম িবচার কের আেগকার েচেয় eকটু আঁট কেমেছ।” 
 

[পূবর্কথা -- ৈব বচরেণর uপেদশ -- নরলীলায় িব াস কেরা ] 
 
        “eখন েদখিছ, eখন আবার eকটা aবsা বদলােc। aেনকিদন হল, ৈব বচরণ বেলিছল, মানুেষর িভতর 
যখন ঈ রদশর্ন হেব, তখন পূণর্jান হেব। eখন েদখিছ, িতিনi eক-eকrেপ েবড়ােcন। কখন সাধুrেপ, কখন 
ছলrেপ -- েকাথাo বা খলrেপ। তাi বিল, সাধুrপ নারায়ণ, ছলrপ নারায়ণ, খলrপ নারায়ণ, লুcrপ 
নারায়ণ। 
 
        “eখন ভাবনা হয়, সbাiেক খাoয়ােনা েকমন কের হয়। সbাiেক খাoয়ােত icা কের। তাi eকজনেক 
eখােন েরেখ খাoয়াi।” 
 
        pাণকৃ  (মাsার দৃে , সহােসয্) -- আcা েলাক! ( ীরামকৃে র pিত) মহাশয়, েনৗকা েথেক েনেম তেব 
ছাড়েলন। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- িক হেয়িছল? 
 
        pাণকৃ  -- েনৗকায় uেঠিছেলন। eকটু েঢu েদেখ বেলন, নািময়া দাo -- (মাsােরর pিত) িকেস কের 
eেলন? 
 
        মাsার (সহােসয্) -- েহঁেট। 
 
        (ঠাকুর হািসেত লািগেলন) 
 
                                                 
1 রাম চাটুেj ঠাকুরবািড়র ী ীরাধাকােnর েসবক। 
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[সংসারী েলােকর িবষয়কমর্তয্াগ কিঠন -- পি ত o িবেবক ] 
 
        pাণকৃ  (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়! eiবার মেন করিছ কমর্ েছেড় িদব। কমর্ করেত েগেল আর িকছু হয় 
না। (স ী বাবুেক েদখাiয়া) eঁেক কাজ েশখািc, আিম েছেড় িদেল iিন কাজ করেবন। আর পারা যায় না। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, বড় ঝ াট। eখন িদন কতক িনজর্েন ঈ রিচnা কের খুব ভাল। িকnt তুিম বলেছা বেট 
ছাড়েব। কােpনo oi কথা বেলিছল। সংসারী েলােকরা বেল, িকnt েপের oেঠ না। 
 
        “aেনক পি ত আেছ, কত jােনর কথা বেল। মুেখi বেল, কােজ িকছুi নয়। েযমন শকুিন খুব uচুঁেত uেঠ; 
িকnt  ভাগােড়র িদেক নজর; aথর্াৎ েসi কািমনী-কা েনর uপর -- সংসােরর uপর আসিk। যিদ িন, পি েতর 
িবেবক-ৈবরাগয্ আেছ, তেব ভয় হয়; তা না হেল কুকুর-ছাগলjান হয়।” 
 
        pাণকৃ  pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন o মাsারেক বিলেলন, আপিন যােবন? মাsার বিলেলন, না, 
আপনারা আসুন। pাণকৃ  হািসেতেছন o বিলেলন, তুিম আর যাo! (সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার প বটীর কােছ eকটু েবড়াiয়া ঠাকুর েয ঘােট sান কিরেতন, েসi ঘােট sান কিরেলন। তৎপের  
৺ভবতািরণী o ৺রাধাকাn দশর্ন o pণাম কিরেলন। ভািবেতেছন, িনয়ািছলাম ঈ র িনরাকার তেব ei pিতমার 
সmুেখ েকন pণাম? ঠাকুর ীরামকৃ  সাকার েদবেদবী মােনন, ei জনয্? আিম েতা ঈ র সmেn িকছু জািন না, 
বুিঝ না। ঠাকুর েযকােল মােনন আিম েকাn  ছার, মািনেতi হiেব। 
 
        মাsার ৺ভবতািরণীেক দশর্ন কিরেতেছন। েদিখেলন -- বামহsdেয় নরমু  o aিস, দিkণহsdেয় বরাভয়। 
eকিদেক ভয় রা আর-eকিদেক মা ভkবৎসলা। diিট ভােবর সমােবশ। ভেkর কােছ, তাঁর দীনহীন জীেবর 
কােছ, মা দয়াময়ী! েsহময়ী! আবার eo সতয্, মা ভয় রী কালকািমনী! eকাধাের েকন di ভাব, মা-i জােনন। 
 
        ঠাকুেরর ei বয্াখয্া, মাsার সমরণ কিরেতেছন। আর ভািবেতেছন, েনিছ েকশব েসন ঠাকুেরর কােছ কালী 
মািনয়ােছন। ei িক “মৃnয় আধাের িচnয়ী েদবী” েকশব ei কথা বিলেতন। 
 

[সমািধs পুrেষর ( ীরামকৃে র) ঘিট-বািটর খপর ] 
 
        eiবার িতিন ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ আিসয়া বিসেলন। sান কিরয়ােছন েদিখয়া ঠাকুর তাঁহােক 
ফলমূলািদ pসাদ খাiেত িদেলন। িতিন েগাল বারাnায় বিসয়া pসাদ পাiেলন। পান কিরবার জেলর ঘিট 
বারাnােত রিহল। ঠাকুেরর কােছ তাড়াতািড় আিসয়া ঘেরর মেধয্ বিসেত যাiেতেছন, ঠাকুর বিলেলন, “ঘিট 
আনেল না?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, আনিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বাh ! 
 
        মাsার apstত। বারাnায় িগয়া ঘিট ঘেরর মেধয্ রািখেলন। 
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        মাsােরর বািড় কিলকাতায়। িতিন গৃেহ aশািn হoয়ােত শয্ামপুকুের বািড় ভাড়া কিরয়া আেছন। েসi বািড়র 
কােছi কমর্sল। তাঁহার ভdাসন বাটীেত তাঁহার িপতা o ভাiেয়রা থািকেতন। ঠাকুেরর icা েয, িতিন িনজ বাটীেত 
িগয়া থােকন, েকননা, eকাnভুk পিরবার মেধয্ ঈ রিচnা কিরবার aেনক সুিবধা। িকnt ঠাকুর মােঝ মােঝ যিদo 
oirপ বিলেতন, তাঁহার dৈদর্বkেম িতিন বাটীেত িফিরয়া যান নাi। আজ ঠাকুর েসi বািড়র কথা আবার 
তুিলেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েকমন, eiবার তুিম বািড় যােব? 
 
        মাsার -- আমার েসখােন ঢুকেত েকান মেত মন uেঠ না। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? েতামার বাপ বািড় েভেঙচুের নূতন করেছ। 
 
        মাsার -- বািড়েত আিম aেনক ক  েপেয়িছ। আমার েযেত েকান মেত মন হয় না। 
 
        ীরামকৃ  -- কােক েতামার ভয়? 
 
        মাsার -- সbাiেক। 
 
        ীরামকৃ  (গmীরsের) -- েস েতামার েযমন েনৗকােত uঠেত ভয়! 
 
        ঠাকুরেদর েভাগ হiয়া েগল। আরিত হiেতেছ o কাসঁর ঘnা বািজেতেছ। কালীবািড় আনেn পিরপূণর্। 
আরিতর শb িনয়া কাঙাল, সাধু, ফিকর সকেল aিতিথশালায় ছুিটয়া আিসেতেছন। কাr হােত শালপাতা, কাr 
হােত বা ৈতজসপt -- থালা, ঘিট। সকেল pসাদ পাiেলন। আজ মাsারo ভবতািরণীর pসাদ পাiেলন। 
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tেয়ািবংশ পিরেcদ 
 

ীেকশবচnd েসন o নবিবধান -- নবিবধােন সার আেছ 
 
        ঠাকুর pসাদ gহাnর িকি ৎ িব াম কিরেতেছন। eমন সময় রাম, িগরীnd o আর কেয়কিট ভk আিসয়া 
uপিsত। ভেkরা ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন o তৎপের আসন gহণ কিরেলন। 
 
        ীযুk েকশবচnd েসেনর নবিবধােনর কথা পিড়ল। 
 
        রাম (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, আমার েতা নবিবধােন িকছু uপকার হেয়েছ বেল েবাধ হয় না। েকশববাবু 
যিদ খাঁিট হেতন, িশষয্েদর aবsা erপ েকন? আমার মেত, oর িভেতের িকছুi নাi। েযমন েখালামকুিচ েনেড়, 
ঘের তালা েদoয়া। েলাক মেন কেc খুব টাকা ঝমঝম কেc, িকnt িভতের েকবল েখালামকুিচ। বািহেরর েলাক 
িভতেরর খবর িকছু জােন না। 
 
        ীরামকৃ  -- িকছু সার আেছ বi িক। তা না হেল eত েলােক েকশবেক মােন েকন? িশবনাথেক েকন 
েলােক েচেন না? ঈ েরর icা না থাকেল eরকম eকটা হয় না। 
 
        “তেব সংসার তয্াগ না করেল আচােযর্র কাজ হয় না, েলােক মােন না। েলােক বেল, e সংসারী েলাক, e 
িনেজ কািমনী-কা ন লুিকেয় েভাগ কের; আমােদর বেল, ঈ র সতয্, সংসার spবৎ aিনতয্! সবর্তয্াগী না হেল 
তার কথা সকেল লয় না। ঐিহক যারা েকu েকu িনেত পাের। েকশেবর সংসার িছল, কােজ কােজi সংসােরর 
uপর মনo িছল। সংসারিটেক েতা রkা করেত হেব। তাi aত েলকচার িদেয়েছ; িকnt সংসারিট েবশ পাকা কের 
েরেখ েগেছ। aমন জামাi! বািড়র িভতের েগলুম, বড় বড় খাট। সংসার করেত েগেল kেম সব eেস েজােট। 
েভােগর জায়গাi সংসার।” 
 
        রাম -- o খাট, বািড় বখরার সময় েকশব েসন েপেয়িছেলন; েকশব েসেনর বখরা। মহাশয়, যাi বলুন, 
িবজয়বাবু বেলেছন, েকশব েসন eমন কথা িবজয়বাবুেক বেলেছন েয, আিম াi  আর েগৗরাে র aংশ, তুিম বল 
েয তুিম aৈdত। আবার িক বেল জােনন? আপিনo নবিবধানী! (ঠাকুেরর o সকেলর হাসয্)  
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- েক জােন বাপ,ু আিম িকnt নবিবধান মােন জািন না। (সকেলর হাসয্) 
 
        রাম -- েকশেবর িশেষয্রা বেল, jান আর ভিkর pথম সাম সয্ েকশববাবু কেরেছন। 
 
        ীরামকৃ  (aবাk  হiয়া) -- েস িক েগা! aধয্াt (রামায়ণ) তেব িক? নারদ রামচndেক sব করেত 
লাগেলন, “েহ রাম! েবেদ েয পরbেhর কথা আেছ, েস তুিমi। তুিমi মানুষrেপ আমােদর কােছ রেয়েছা; তুিমi 
মানুষ বেল েবাধ হc বstত তুিম মানুষ নi, েসi পরbh।” রামচnd বলেলন, “নারদ! েতামার uপর বড় pসn 
হেয়িছ, তুিম বর নাo।” নারদ বলেলন, “রাম! আর িক বর চািহব? েতামার পাদপেd dাভিk দাo। আর 
েতামার ভুবনেমািহনী মায়ার েযন মুg কেরা না।” aধয্ােt েকবল jান-ভিkরi কথা। 
 
        েকশেবর িশষয্ aমৃেতর কথা পিড়ল। 
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        রাম -- aমৃতবাবু eকরকম হেয় েগেছন! 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, েসিদন বড় েরাগা েদখলুম। 
 
        রাম -- মহাশয়! েলকচােরর কথা নুন। যখন েখােলর শb হয়, েসi সময় বেল ‘েকশেবর জয়।’ আপিন 
বেলন িকনা েয, েগেড় েডাবায় দল হয়। তাi eকিদন েলকচাের aমৃতবাবু বলেলন, সাধু বেলেছন বেট, েগেড় 
েডাবায় দল বাঁেধ; িকnt ভাi, দল চাi, দল চাi। সতয্ বলিছ, সতয্ বলিছ দল চাi! (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- e িক! ছয্া! ছয্া! ছয্া! e িক েলকচার! 
 
        েকহ েকহ eকটু pশংসা ভালবােসন, ei কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  -- িনমাiসnয্ােসর যাtা হিcল, েকশেবর oখােন আমায় িনেয় িগিছল। েসi িদন েদেখিছলাম 
েকশব আর pতাপেক eকজন েক বলেল, eঁরা dজেন েগৗর িনতাi। pসn তখন আমায় িজjাসা করেল, তাহেল 
আপিন িক? েদখলাম েকশব েচেয় রিহল; আিম িক বিল েদখবার জনয্। আিম বললুম, “আিম েতামােদর 
দাসানুদাস, েরণুর েরণু।” েকশব েহেস বলেল, “iিন ধরা েদন না।” 
 
        রাম -- েকশব কখনo বলেতন, আপিন জn  িদ বয্াপিটs। 
 
        eকজন ভk -- আবার িকnt কখন কখন বলেতন Nineteenth Century-  (ঊনিবংশ শতাbীর) ৈচতনয্ 
আপিন। 
 
        ীরামকৃ  -- oর মােন িক? 
 
        ভk -- iংেরজী ei শতয্bীেত ৈচতনয্েদব আবার eেসেছন; েস আপিন। 
 
        ীরামকৃ  (aনয্মনs হেয়) -- তােতা হল। eখন হাতটা1 আরাম েকমন কের হয় বল েদিখ? eখন েকবল 
ভাবিছ, েকমন কের হাতিট সারেব! 
 
        ৈtেলােকয্র গােনর কথা পিড়ল। ৈtেলাকয্ েকশেবর সমােজ ঈ েরর নামgনকীতর্ন কেরন। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা! ৈtেলােকয্র িক গান! 
 
        রাম -- িক, িঠক িঠক সব? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, িঠক িঠক; তা না হেল মেন eত টােন েকন? 
                                                 
1 িকয়িdন পূেবর্ ঠাকুর ীরামকৃ  পিড়য়া িগয়া হাত ভািঙয়া েফিলয়ােছন। হােত বাড় িদয়া aেনক িদন বািধয়া রািখেত হiয়ািছল। 
তখনo বাঁধা িছল। 
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        রাম -- সব আপনার ভাব িনেয় গান েবঁেধেছন। েকশব েসন uপাসনার সময় েসi ভাবgিল সব বণর্না 
করেতন, আর ৈtেলাকয্বাবু েসirপ গান বাঁধেতন। ei েদখুন না, oi গানটা -- 
 
       “েpেমর বাজাের আনেnর মালা। 
 হিরভkসে  রসরে  কিরেছন কত েখলা ৷৷ 
 
        “আপিন ভkসে  আনn কেরন, েদেখ িনেয় oi সব গান বাঁধা।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম আর jািলo না * * আবার আমায় জড়াo েকন? (সকেলর হাসয্) 
 
        িগরীnd -- bাhরা বেলন, পরমহংসেদেবর faculty of organisation নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- eর মােন িক? 
 
        মাsার -- আপিন দল চালােত জােনন না। আপনার বুিd কম, ei কথা বেল। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- eখন বল েদিখ, আমার হাত েকন ভাঙল? তুিম ei িনেয় দাঁিড়েয় eকটা 
েলকচার দাo। (সকেলর হাসয্) 
 

[bাhসমাজ o ৈব ব o শাkেক সাmpদািয়কতা সmেn uপেদশ ] 
 
        “bhjানীরা িনরাকার িনরাকার বলেছ, তা হেলi বা; আnিরক তাঁেক ডাকেলi হল। যিদ আnিরক হয়, 
িতিন েতা anযর্ামী, িতিন aবশয্ জািনেয় েদেবন, তাঁর srপ িক। 
 
        “তেব eটা ভাল না -- ei বলা েয আমরা যা বুেঝিছ তাi িঠক, আর েয যা বলেছ সব ভুল। আমরা 
িনরাকার বলিছ, aতeব িতিন িনরাকার, িতিন সাকার নন। আমরা সাকার বলিছ, aতeব িতিন সাকার, িতিন 
িনরাকার নন। মানুষ িক তাঁর iিত করেত পাের? 
 
        “eiরকম ৈব ব শাkেদর িভতর েরষােরিষ। ৈব ব বেল, আমার েকশব, -- শাk বেল, আমার ভগবতী, 
eকমাt udারকতর্া। 
 
        “আিম ৈব বচরণেক েসেজাবাবুর কােছ িনেয় িগছলাম। ৈব বচরণ ৈবরাগী খুব পি ত িকnt েগাঁড়া ৈব ব। 
eিদেক েসেজাবাবু ভগবতীর ভk। েবশ কথা হিcল, ৈব বচরণ বেল েফলেল, মুিk েদবার eকমাt কতর্া েকশব। 
বলেতi েসেজাবাবুর মুখ লাল হেয় েগল। বেলিছল, ‘শালা আমার!’ (সকেলর হাসয্) শাk িকনা। বলেব না? আিম 
আবার ৈব বচরেণর গা িটিপ। 
 
        “যত েলাক েদিখ, ধমর্ ধমর্ কের -- e oর সে  ঝগড়া করেছ, o oর সে  ঝগড়া করেছ। িহnু, মুসলমান, 
bhjানী, শাk, ৈব ব, ৈশব -- সব পরsর ঝগড়া। e বুিd নাi েয, যাঁেক কৃ  বলেছা, তাঁেকi িশব, তাঁেকi 
আদয্াশিk বলা হয়; তাঁেকi যী , তাঁহােকi আlা বলা হয়। eক রাম তাঁর হাজার নাম। 
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        “বst eক, নাম আলাদা। সকেলi eক িজিনসেক চােc। তেব আলাদা জায়গা, আলাদা পাt, আলাদা নাম। 
eকটা পুকুের aেনকgিল ঘাট আেছ; িহnুরা eকঘাট েথেক জল িনেc, কলসী কের -- বলেছ ‘জল’। মুসলমানরা 
আর eকঘােট জল িনেc, চামড়ার েডােল কের -- তারা বলেছ ‘পানী।’ ী ানরা আর-eকঘােট জল িনেc -- 
তারা বলেছ ‘oয়াটার।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “যিদ েকu বেল, না e িজিনসটা জল নয়, পানী; িক পানী নয়, oয়াটার; িক oয়াটার নয়, জল; তাহেল 
হািসর কথা হয়। তাi দলাদিল, মনাnর, ঝগড়া, ধমর্ িনেয় লাটালািট, মারামাির, কাটাকািট -- e-সব ভাল নয়। 
সকেলi তাঁর পেথ যােc, আnিরক হেলi বয্াকুল হেলi তাঁেক লাভ করেব। 
 
        (মিণর pিত) -- “তুিম eiেট েন যাo -- 
 
        “েবদ, পুরাণ, তnt -- সব শােst তাঁেকi চায়, আর কাrেক চায় না -- েসi eক সিcদানn। যােক েবেদ 
‘সিcদানn bh’ বেলেছ, তেnt তাঁেকi ‘সিcদানn িশবঃ’ বেলেছ, তাঁেকi আবার পুরােণ ‘সিcদানn কৃ ঃ’ 
বেলেছ।” 
 
        ীরামকৃ  িনেলন, রাম বািড়েত মােঝ মােঝ িনেজ েরঁেধ খান। 
 
        ীরামকৃ  -- (মিণর pিত) -- তুিমo িক েরঁেধ খাo? 
 
        মিণ -- আjা না। 
 
        ীরামকৃ  -- েদেখা না, eকটু গাoয়া িঘ িদেয় খােব। েবশ শরীর মন d েবাধ হেব। 
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চতুিবর্ংশ পিরেcদ 
 

িপতা ধমর্ঃ িপতা sগর্ঃ িপতািহ পরমnপঃ 
 
        রােমর ঘরকnার aেনক কথা হiেতেছ। রােমর বাবা পরম ৈব ব। বািড়েত ীধেরর েসবা। রােমর বাবা 
িdতীয় পেk িববাহ কিরয়ািছেলন -- রােমর তখন খুব al বয়স। িপতা o িবমাতা রােমর বািড়েতi িছেলন; িকnt 
িবমাতার সে  ঘর কিরয়া রাম সুখী হন নাi। ekেণ িবমাতার বয়স চিlশ বৎসর। িবমাতার জনয্ রাম িপতার 
uপরo মােঝ মােঝ aিভমান কিরেতন। আজ েসi সব কথা হiেতেছ। 
 
        রাম -- বাবা েগাlায় েগেছন! 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- নেল? বাবা েগাlায় েগেছন! আর uিন ভাল আেছন। 
 
        রাম -- িতিন (িবমাতা) বািড়েত eেলi aশািn! eকটা না eকটা গ েগাল হেবi। আমােদর সংসার েভেঙ 
যায়। তাi আিম বিল, িতিন বােপর বািড় িগেয় থাকুন না েকন? 
 
        িগরীnd (রােমর pিত) -- েতামার stীেকo oiরকম বােপর বািড়েত রাখ না! (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eিক হাঁিড় কলসী গা? হাঁিড় eক জায়গায় রিহল, সরা eক জায়গায় রিহল? িশব 
eকিদেক, শিk eকিদেক! 
 
        রাম! -- মহাশয়! আমরা আনেn আিছ, uিন eেল সংসার ভাঙেব, erপ sেল -- 
 
        ীরামক  -- হাঁ, তেব আলাদা বািড় কের িদেত পার, েস eক। মােস মােস সব খরচ েদেব। বাপ-মা কত 
বড় gr! রাখাল আমায় িজjাসা কের েয, বাবার পােত িক খাব? আিম বিল, েস িক ের? েতার িক হেয়েছ েয, 
েতার বাবার পােত খািব না? 
 
        “তেব eকটা কথা আেছ, যারা সৎ, তারা uিc  কাহােকo েদয় না। eমন িক uিc  কুকুরেকo েদoয়া যায় 
না।” 
 

[grেক i েবােধ পূজা -- aসcিরt হেলo grতয্াগ িনেষধ ] 
 
        িগরীনd -- মহাশয়! বাপ-মা যিদ েকান grতর aপরাধ কের থােকন, েকান ভয়ানক পাপ কের থােকন? 
 
        ীরামকৃ  -- তা েহাক। মা িdচািরণী হেলo তয্াগ করেব না। aমুক বাবুেদর grপtীর চিরt ন  হoয়ােত 
তারা বলেল েয oরঁ েছেলেক gr করা যাক। আিম বললুম, েস িক েগা! oলেক েছেড় oেলর মুখী েনেব? ন  হল 
েতা িক? তুিম তাঁেক i  বেল েজেনা। ‘যদয্িপ আমার gr িঁড়বািড় যায়, তথািপ আমার gr িনতয্ানn রায়।’ 
 

[ৈচতনয্েদব o মা -- মানুেষর ঋণ -- Duties] 
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        “মা-বাপ িক কমন িজিনস গা? তাঁরা pসn না হেল ধমর্টমর্ িকছুi হয় না। ৈচতনয্েদব েতা েpেম unt; তবু 
সnয্ােসর আেগ কতিদন ধের মােক েবাঝান। বলেলন, ‘মা! আিম মােঝ মােঝ eেস েতামােক েদখা িদব।’ 
 
        (মাsােরর pিত িতরsার কিরেত কিরেত) “আর েতামায় বিল, বাপ-মা মানুষ করেল, eখন কত 
েছেলপুেলo হল, মাগ িনেয় েবিরেয় আসা! বাপ-মােক ফাঁিক িদেয় েছেল মাগ িনেয়, বাuল ৈব বী েসেজ েবরয়। 
েতামার বােপর aভাব নাi বেল; তা না হেল আিম বলতুম িধk ! (সভাসুd সকেলi sb) 
 
        “কতকgিল ঋণ আেছ। েদবঋণ, ঋিষঋণ, আবার মাতৃঋণ, িপতৃঋণ, stীঋণ। মা-বােপর ঋণ পিরেশাধ না 
করেল েকান কাজi হয় না। 
 
        “stীর কােছo ঋণ আেছ। হিরশ stীেক তয্াগ কের eখােন eেস রেয়েছ। যিদ তার stীর খাবার েজাগাড় না 
থাকত, তাহেল বলতুম ঢয্ামনা শয্ালা! 
 
        “jােনর পর oi stীেক েদখেব সাkাৎ ভগবতী। চnীেত আেছ ‘যা েদবী সবর্ভূেতষু মাতৃrেপণ সংিsতা!’ 
িতিনi মা হেয়েছন। 
 
        “যত stী েদখ, সব িতিনi। আিম তাi বৃেnেক1 িকছু বলেত পাির না। েকu েকu েশালক ঝােড়, লmা লmা 
কথা কয়, িকnt বয্বহার আর eকরকম। রামpসn2 oi হঠেযাগীর িকেস আিফম আর dেধর েযাগাড় হয়, ei কের 
কের েবড়ােc। আবার বেল, মনুেত সাধুেসবার কথা আেছ। eিদেক বুেড়া মা েখেত পায় না, িনেজ হাট বাজার 
করেত যায়। eমিন রাগ হয়।” 
 

[সকল ঋণ হiেত েক মুk? সnয্াসী o কতর্বয্ ] 
 
        তেব eকিট কথা আেছ। যিদ েpেমাnাদ হয় তাহেল েক বা বাপ, েক বা মা, েক বা stী। ঈ রেক eত 
ভালবাসা েয পাগেলর মেতা হেয় েগেছ! তার িকছুi কতর্বয্ নাi, সব ঋণ েথেক মুk। েpেমাnাদ িকরকম? েস 
aবsা হেল জগৎ ভুল হেয় যায়! িনেজর েদহ েয eত িpয় িজিনস, তাo ভুল হেয় যায়। ৈচতনয্েদেবর হেয়িছল। 
সাগের ঝাঁপ িদেয় পড়েলন, সাগর বেল েবাধ নাi। মািটেত বারবার আছাড় েখেয় পড়েছন -- kুধা নাi, তৃ া 
নাi, িনdা নাi; শরীর বেল েবাধi নাi।” 
 

[ ীযুk বুেড়া েগাপােলর3 তীথর্যাtা -- ঠাকুর িবদয্মান, তীথর্ েকন? aধেরর িনমntণ -- রােমর aিভমান -- ঠাকুর 
মধয্s] 

 
        ঠাকুর “হা ৈচতনয্!” বিলয়া uিঠেলন। (ভkেদর pিত) ৈচতনয্ িকনা aখ  ৈচতনয্। ৈব বচরণ বলত, 
েগৗরা  ei aখ  ৈচতেনয্র eকিট ফুট। 
 

                                                 
1 বৃেn িঝ, ঠাকুেরর পিরচািরকা। 12i আষাঢ়, 1284 সাল (েসামবার, sানপূিণর্মা), iং 25েশ জুন, 1877 ী ােb কেমর্ িনযুk হয়। 
2 রামpসn eেঁড়দার ভk ৺কৃ িকেশােরর পুt। 
3 বুেড়া েগাপাল -- eঁর িনবাস িসঁিথ। ঠাকুেরর eকজন সnয্াসী ভk। ঠাকুর “বুেড়া েগাপাল” বিলয়া ডািকেতন। 
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        ীরামকৃ  -- েতামার িক eখন icা তীেথর্ যাoয়া? 
 
        বুেড়া েগাপাল -- আেj হাঁ। eকটু ঘুের-ঘাের আিস। 
 
        রাম (বুেড়া েগাপােলর pিত) -- iিন বেলন, বhদেকর পর কুটীচক। েয সাধু aেনক তীথর্ মণ কেরন, তাঁর 
নাম বhদক। যার মণ করার সাধ িমেট েগেছ, আর eক জায়গায় িsর হেয় আসন কের িযিন বেসন, তাঁেক বেল 
কুটীচক! 
 
        “আর eকিট কথা iিন বেলন। eকটা পািখ জাহােজর মাstেলর uপর বেসিছল। জাহাজ গ া েথেক কখন 
কালাপািনেত পেড়েছ তার hঁশ নাi। যখন hশঁ হল তখন ডাঙা েকাn  িদেক জানবার জনয্ utরিদেক uেড় েগল। 
েকাথাo কূল-িকনারা নাi, তখন িফের eল। আবার eকট িব াম কের দিkণিদেক েগল। েস িদেকo কূল-িকনারা 
নাi। তখন হাঁপােত হাঁপােত িফের eল। আবার eকটু িজিরেয় eirেপ পূবর্িদেক o পি মিদেক েগল। যখন 
েদখেল েকান িদেকi কূল-িকনারা নাi, তখন মাstেলর uপর চুপ কের বেস রiল।” 
 
        ীরামকৃ  (বুেড়ােগাপাল o ভkেদর pিত) -- যতkণ েবাধ েয ঈ র েসথা েসথা, ততkণ ajান। যখন 
েহথা েহথা, তখনi jান। 
 
        “eকজন তামাক খােব, েতা pিতেবশীর বািড় িটেক ধরােত েগেছ। রাত aেনক হেয়েছ। তারা ঘুিমেয় 
পেড়িছল। aেনকkণ ধের েঠলােঠিল করবার পর, eকজন েদার খুলেত েনেম eল। েলাকিটর সে  েদখা হেল েস 
িজjাসা করেল, িকেগা, িক মেন কের? েস বলেল, আর িক মেন কের, তামােকর েনশা আেছ, জান েতা; িটেক 
ধরাব মেন কের। তখন েসi েলাকিট বলেল, বাঃ তুিম েতা েবশ েলাক! eত ক  কের আসা, আর েদার েঠলােঠিল। 
েতামার হােত েয ল  রেয়েছ! (সকেলর হাসয্) 
 
        “যা চায়, তাi কােছ। aথচ েলােক নানাsােন ঘুের।” 
 
        ঠাকুর িক iি ত কিরেতেছন, িতিন িবদয্মান, তীথর্ েকন? 
 
        রাম -- মহাশয়! eখন eর মােন বুেঝিছ, gr েকন েকানo েকানo িশষয্েক বেলন চারধাম কের eেসা। 
যখন eকবার ঘুের েদেখ েয, eখােনo েযমন েসখােনo েতমন তখন আবার grর কােছ িফের আেস। e-সব 
েকবল grবােকয্ িব াস হবার জনয্। 
 
        কথা eকটু থািমেল পর ঠাকুর রােমর gণ গািহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- আহা, রােমর কত gণ! কথ ভkেদর েসবা, আর pিতপালন। (রােমর pিত) 
aধর বলিছল, তুিম নািক তার খুব খািতর কেরছ! 
 
        aধেরর েশাভাবাজাের বািড়। ঠাকুেরর পরমভk। তাঁর বািড়েত চnীর গান হiয়ািছল। ঠাকুর o ভেkরা 
aেনেকi uপিsত িছেলন। aধেরর িকnt রামেক িনমntণ কিরেত ভুল হiয়ািছল। রাম বড় aিভমানী -- িতিন 
েলােকর কােছ dঃখ pকাশ কিরয়ািছেলন। তাi aধর রােমর বািড়েত িগয়ািছেলন। তাঁর ভুল হiয়ািছল, eজনয্ dঃখ 
pকাশ কিরেত িগয়ািছেলন। 
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        রাম -- েস aধেরর েদাষ নয়, আিম জানেত েপেরিছ, েস রাখােলর েদাষ। রাখােলর uপর ভার িছল -- 
 
        ীরামকৃ  -- রাখােলর েদাষ ধরেত নাi; গলা িটপেল dধ েবেরায়! 
 
        রাম -- মহাশয়! বেলন িক, চnীর গান হল --, 
 
        ীরামকৃ  -- aধর তা জানত না। oi েদখ না, েসিদন যd মিlেকর বািড় আমার সে  িগিছল। আিম চেল 
আসবার সময় িজjাসা করলুম, তুিম িসংহবািহনীর কােছ pণামী িদেল না? তা বলেল, মহাশয়! আিম জানতাম না 
েয, pণামী িদেত হয়। 
 
        “তা যিদ না বেলi তােক, হিরনােম েদাষ িক? েযখােন হিরনাম, েসখােন না বলেলo যাoয়া যায়। িনমntণ 
দরকার নাi।” 
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ঞ্চিফং িযচ্ছেদ 

 

দিিচ্ছণশ্বচ্ছয শ্রীযাভকষৃ্ণ -- পরািযণীজূা ও িফদযানু্দচ্ছযয মাত্রা 

 

[দিিচ্ছণশ্বচ্ছয শ্রীযাভকষৃ্ণ, যাখার (স্বাভী ব্রহ্মানন্দ), ধয, িয (স্বাভী তুযীয়ানন্দ) প্রবৃিত বক্তচ্ছে ] 

 

        ঠাকুয শ্রীযাভকৃষ্ণ শআ ূফবিযিচত ঘচ্ছয ফিয়া অচ্ছছন; শফরা ১১টা আয়াচ্ছছ। যাখার, ভাস্টায প্রবৃিত 

বচ্ছক্তযা শআ ঘচ্ছয ঈিিত অচ্ছছন। গত যাচ্ছত্র ৺পরািযণী কারীূজা আয়া িগয়াচ্ছছ; শআ ঈৎফ ঈরচ্ছি 

নাটভিন্দচ্ছয শল যািত্র আচ্ছত মাত্রা আয়াচ্ছছ -- িফদযানু্দচ্ছযয মাত্রা। শ্রীযাভকৃষ্ণ কাচ্ছর ভিন্দচ্ছয ভাচ্ছক দবন কিযচ্ছত 

িগয়া একটু মাত্রাও শুিনয়াচ্ছছন। মাত্রাওয়ারা স্নানাচ্ছে ঠাকুয শ্রীযাভকৃষ্ণচ্ছক দবন কিযচ্ছত অিয়াচ্ছছন। 

 

        অজ িনফায, ১২আ জ্জযষ্ঠ (১২৯১), ২৪শ শভ, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ভাফযা। 

 

        শম শগৌযফণব শছাকযািট িফদযা ািজয়ািছচ্ছরন িতিন ুন্দয িবনয় কিযয়ািছচ্ছরন। শ্রীযাভকৃষ্ণ তাঁায িত 

অনচ্ছন্দ চ্ছনক ইশ্বযীয় কথা কিচ্ছতচ্ছছন। বচ্ছক্তযা অগ্রচ্ছয িত ভস্ত শুিনচ্ছতচ্ছছন। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ (িফদযা িবচ্ছনতায প্রিত) -- শতাভায িবনয়িট শফ চ্ছয়চ্ছছ। মিদ শকঈ গাআচ্ছত, ফাজাচ্ছত, 

নাচচ্ছত, িক একটা শকান িফদযাচ্ছত বার য়, শ মিদ শচষ্টা কচ্ছয, ীঘ্রআ ইশ্বযরাব কযচ্ছত াচ্ছয। 

 

[মাত্রাওয়ারাচ্ছক ও চানচ্ছকয িাআিদগচ্ছক িিা -- বযা শমাগ; ‚ভতুৃয স্মযণ কয” ] 

 

        ‚অয শতাভাযা শমভন চ্ছনক বযা কচ্ছয গাআচ্ছত, ফাজাচ্ছত ফা নাচচ্ছত িখ, শআরূ ইশ্বচ্ছযচ্ছত ভচ্ছনয শমাগ 

বযা কযচ্ছত য়; জূা, জ, ধযান -- এ-ফ িনয়িভত বযা কযচ্ছত য়।
1
 

 

        ‚শতাভায িক িফফা চ্ছয়চ্ছছ? শছচ্ছরুচ্ছর?‛ 

 

        িফদযা -- অজ্ঞা একিট কনযা গত; অযও একিট োন চ্ছয়চ্ছছ। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- এয ভচ্ছধয র, শগর! শতাভায এআ কভ ফয়। ফচ্ছর – ‘াঁজ কাচ্ছর বাতায ভ’শরা কাদঁফ কত 

যাত’। (কচ্ছরয ায) 

 

        ‚ংাচ্ছয ুখ শতা শদচ্ছখছ! শমভন অভড়া, শকফর অঁিট অয চাভড়া। শখচ্ছর য় ভরূর। 

 

        ‚মাত্রাওয়ারায কাজ কযছ তা শফ। িকন্তু ফড় মন্ত্রণা। এখন কভ ফয়, তাআ শগারগার শচাযা। তাযয ফ 

তুফচ্ছড় মাচ্ছফ। মাত্রাওয়ারাযা প্রায় ওআযকভআ য়। গার শতাফড়া, শট শভাটা, াচ্ছত তাগা। (কচ্ছরয ায) 

 

        ‚অিভ শকন িফদযানু্দয শুনরাভ? শদখরাভ -- তার, ভান, গান শফ। তাযয ভা শদিখচ্ছয় িদচ্ছরন শম 

নাযায়ণআ এআ মাত্রাওয়ারাচ্ছদয রূ ধাযণ কচ্ছয মাত্রা কযচ্ছছন।‛ 

                                                 
১
 বযাচ্ছমাচ্ছগন তচ্ছতা ভািভোপ্তুং ধনঞ্জয়।                                                                             [গীতা, ১২।৯] 
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        িফদযা -- অজ্ঞা, কাভ অয কাভনা তপাত িক? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- কাভ শমন গাচ্ছছয ভূর, কাভনা শমন ডারারা। 

 

        ‚এআ কাভ, শরাধ, শরাব আতযািদ ছয় িযু এচ্ছকফাচ্ছয শতা মাচ্ছফ না; তাআ ইশ্বচ্ছযয িদচ্ছক শভাড় িপিযচ্ছয় িদচ্ছত 

চ্ছফ। মিদ কাভনা কযচ্ছত য়, শরাব কযচ্ছত য়, তচ্ছফ ইশ্বচ্ছয বিক্ত কাভনা কযচ্ছত য়, অয তাঁচ্ছক াফায শরাব 

কযচ্ছত য়। মিদ ভদ থবাৎ ভত্ততা কযচ্ছত য়, ংকায কযচ্ছত য়, তাচ্ছর অিভ ইশ্বচ্ছযয দা, ইশ্বচ্ছযয োন 

এআ ফচ্ছর ভত্ততা, ংকায কযচ্ছত য়। 

 

        ‚ফ ভন তাঁচ্ছক না িদচ্ছর তাঁচ্ছক দবন য় না।‛ 

 

[শবাগাচ্ছে শমাগ -- ভ্রাতৃচ্ছস্ন ও ংায ] 

 

        ‚কািভনী-কাঞ্চচ্ছন ভচ্ছনয ফাচ্ছজ খযচ য়। এআ শদখ না, শছচ্ছরচ্ছভচ্ছয় চ্ছয়চ্ছছ, মাত্রা কযা চ্ছে -- এআ ফ নানা 

কাচ্ছজ ইশ্বচ্ছযচ্ছত ভচ্ছনয শমাগ য় না। 

 

        ‚শবাগ থাকচ্ছরআ শমাগ কচ্ছভ মায়। শবাগ থাকচ্ছরআ অফায জ্বারা। শ্রীভদ্ভাগফচ্ছত অচ্ছছ -- ফধূত িচরচ্ছক 

চিি গুরুয ভচ্ছধয একজন কচ্ছযিছর। িচচ্ছরয ভচু্ছখ ভাছ িছর, তাআ াজায কাক তাচ্ছক িঘচ্ছয শপরচ্ছর, শমিদচ্ছক িচর 

ভাছ ভচু্ছখ মায় শআ িদচ্ছক কাকগুচ্ছরা শছচ্ছন শছচ্ছন কা কা কযচ্ছত মায়। মখন িচচ্ছরয ভখু শথচ্ছক ভাছটা অিন 

ঠাৎ চ্ছড় শগর তখন মত কাক ভাচ্ছছয িদচ্ছক শগর, িচচ্ছরয িদচ্ছক অয শগর না।
2
 

 

        ‚ভাছ থবাৎ শবাচ্ছগয ফস্তু। কাকগুচ্ছরা বাফনা িচো। শমখাচ্ছন শবাগ শখাচ্ছনআ বাফনা িচো; শবাগ তযাগ চ্ছয় 

শগচ্ছরআ ািে। 

 

        ‚অফায শদখ, থব-আ অফায নথব য়। শতাভযা বাআ বাআ শফ অছ, িকন্তু বাআচ্ছয় বাআচ্ছয় িচ্ছয িনচ্ছয় শগার 

য়। কুকুযযা গা চাটাচািট কযচ্ছছ, যস্পয শফ বাফ। িকন্তু গৃি মিদ বাত দুিট শপচ্ছর শদয় তাচ্ছর যস্পয 

কাভড়াকাভিড় কযচ্ছফ। 

 

        ‚ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ এখাচ্ছন অচ্ছফ। (ভাস্টায প্রবৃিতচ্ছক শদখাআয়া) এযঁা অচ্ছন। যিফফায িকম্বা নয ছুিটচ্ছত 

অচ্ছন।‛ 

 

        িফদযা -- অভাচ্ছদয যিফফায িতন ভা। শ্রাফণ, বাদ্র অয শৌল -- ফলবা অয ধান কাটায ভয়। অজ্ঞা, 

অনায কাচ্ছছ অফ শ শতা অভাচ্ছদয বাগয। 

 

        ‚দিিচ্ছণশ্বচ্ছয অফায ভয় দুজচ্ছনয কথা শুচ্ছনিছরাভ -- অনায অয জ্ঞানাণবচ্ছফয।‛ 

 

                                                 
২
 ািভলং কুযযং জঘ্নুফবিরচ্ছনাঽচ্ছনয িনযািভলাঃ 

  তদািভলং িযতযজয  ুখং ভিফন্দত।।                                                                [শ্রীভদ্ভাগফত, ১১/৯/২] 
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        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- বাআচ্ছদয চ্ছে িভর চ্ছয় থাকচ্ছফ। িভর থাকচ্ছরআ শদখচ্ছত শুনচ্ছত ফ বার। মাত্রাচ্ছত শদখ নাআ? 

চাযজন গান গাআচ্ছতচ্ছছ িকন্তু প্রচ্ছতযচ্ছক মিদ িবন্ন যু ধচ্ছয, তাচ্ছর মাত্রা শবচ্ছঙ মায়। 

 

        িফদযা -- জাচ্ছরয িনচ্ছচ চ্ছনক ািখ চ্ছড়চ্ছছ, মিদ একচ্ছে শচষ্টা কচ্ছয একিদচ্ছক জারটা িনচ্ছয় মায় তাচ্ছর 

চ্ছনকটা যিা য়। িকন্তু নানািদচ্ছক মিদ নানান ািখ ঈড়ফায শচষ্টা কচ্ছয তাচ্ছর য় না। 

 

        ‚মাত্রাচ্ছতও শদখা মায় ভাথায় করী শযচ্ছখচ্ছছ থচ নাচচ্ছছ।‛ 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- ংায কযচ্ছফ, থচ ভাথায করী িঠক যাখচ্ছফ, থবাৎ ইশ্বচ্ছযয িদচ্ছক ভন িঠক যাখচ্ছফ। 

 

        ‚অিভ চানচ্ছক ল্টচ্ছনয িাআিদগচ্ছক ফচ্ছরিছরাভ, শতাভযা ংাচ্ছযয কাজ কযচ্ছফ, িকন্তু কাররূ (ভৃতুযরূ) 

শঢঁিক াচ্ছত ড়চ্ছফ, এিট হুঁ শযচ্ছখা। 

 

        ‚ও-শদচ্ছ ছুচ্ছতাযচ্ছদয শভচ্ছয়যা শঢঁিক িদচ্ছয় িচঁচ্ছড় কাঁচ্ছড়। একজন া িদচ্ছয় শঢঁিক শটচ্ছ, অয-একজন শনচ্ছড় 

শচচ্ছড় শদয়। শ হুঁ যাচ্ছখ মাচ্ছত শঢঁিকয ভুলরটা াচ্ছতয ঈয না চ্ছড়। এিদচ্ছক শছচ্ছরচ্ছক ভাআ শদয়, অয-একাচ্ছত 

িবচ্ছজ ধান শখারায় শবচ্ছজ রয়। অফায খচ্ছেচ্ছযয চ্ছে কথা চ্ছে, ‘শতাভায কাচ্ছছ এত ফাকী াওনা অচ্ছছ িদচ্ছয় 

শমও।’ 

 

        ‚ইশ্বচ্ছযচ্ছত ভন শযচ্ছখ শতভিন ংাচ্ছয নানা কাজ কযচ্ছত ায। িকন্তু বযা চাআ; অয হুঁিয়ায ওয়া চাআ; 

তচ্ছফ দুিদচ্ছক যাখা য়।‛ 

 

[অত্মদবন ফা ইশ্বযদবচ্ছনয ঈায় -- াধুে -- NOT SCIENCE] 

 

        িফদযা -- অজ্ঞা, অত্মা শম শদ শথচ্ছক ৃথক তায প্রভাণ িক? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- প্রভাণ? ইশ্বযচ্ছক শদখা মায়; তযা কযচ্ছর তাঁয কৃায় ইশ্বযদবন য়। ঋিলযা অত্মায 

ািাৎকায কচ্ছযিছচ্ছরন। াচ্ছয়ন স এ ইশ্বযতত্ত্ব জানা মায় না, তাচ্ছত শকফর এটায চ্ছে ওটা িভাচ্ছর এআ য়; অয 

ওটায চ্ছে এটা িভাচ্ছর এআ য় -- এআ ফ আিনদ্রয়গ্রায িজিনচ্ছয খফয াওয়া মায়। 

 

        ‚তাআ এ-ফুিিয দ্বাযা এ-ফ ফুঝা মায় না। াধুে কযচ্ছত য়। জ্ফচ্ছদযয চ্ছে শফড়াচ্ছত শফড়াচ্ছত নাড়ী শটা 

শখা মায়।‛ 

 

        িফদযা -- অজ্ঞা, এআফায ফচু্ছঝিছ। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- তযা চাআ, তচ্ছফ ফস্তুরাব চ্ছফ। াচ্ছেয শলাক ভুখি কযচ্ছরও িকছ ুচ্ছফ না। ‚িিি িিি‛ 

ভুচ্ছখ ফরচ্ছর শনা য় না। িিি শখচ্ছত য়। 

 

        ‚ইশ্বযদবচ্ছনয কথা শরাকচ্ছক শফাঝাচ্ছনা মায় না। াঁচ ফৎচ্ছযয ফারকচ্ছক স্বাভী-েীয িভরচ্ছনয অনচ্ছন্দয কথা 

শফাঝাচ্ছনা মায় না।‛ 
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        িফদযা (শ্রীযাভকচৃ্ছষ্ণয প্রিত) -- অচ্ছজ্ঞ, অত্মদবন িক ঈাচ্ছয় চ্ছত াচ্ছয? 

 

 [যাখাচ্ছরয প্রিত শ্রীযাভকচৃ্ছষ্ণয শগাারবাফ ] 

 

        এআ ভচ্ছয় যাখার ঘচ্ছযয ভচ্ছধয অায কিযচ্ছত ফিচ্ছতচ্ছছন। িকন্তু চ্ছনচ্ছক ঘচ্ছয অচ্ছছন ফিরয়া আতস্তত 

কিযচ্ছতচ্ছছন। ঠাকযু অজকার যাখারচ্ছক শগাাচ্ছরয বাচ্ছফ ারন কিযচ্ছতচ্ছছন; িঠক শমভন মচ্ছাদায ফাৎরযবাফ। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ (যাখাচ্ছরয প্রিত) -- খা না শয! এযা না য় ঈচ্ছঠ দাড়ঁাক্ ! (একজন বক্তপ্রিত) যাখাচ্ছরয জনয 

ফযপ যাচ্ছখা। (যাখাচ্ছরয প্রিত) ফনহুগির তুআ অফায মািফ। শযৌচ্ছদ্র মািন। 

 

        যাখার অায কিযচ্ছত ফিচ্ছরন। ঠাকুয অফায িফদযা িবচ্ছনতা মাত্রাওয়ারা শছাকযািটয চ্ছে কথা 

কিচ্ছতচ্ছছন। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ (িফদযায প্রিত) -- শতাভযা কচ্ছর ঠাকুযফািড়চ্ছত প্রাদ শচ্ছর না শকন? এখাচ্ছন শখচ্ছরআ ত। 

 

       িফদযা -- অজ্ঞা, ফাআচ্ছয়য ভত শতা ভান নয়, তাআ অরাদা যান্নাফাড়া চ্ছে। কচ্ছর িতিথারায় শখচ্ছত 

চায় না। 

 

        যাখার খাআচ্ছত ফিয়াচ্ছছন। ঠাকুয বক্তচ্ছে ফাযান্দায় ফিয়া অফায কথা কিচ্ছতচ্ছছন। 
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ষ  িবংশ পিরেcদ 
 

যাtাoয়ালা o সংসাের সাধনা -- ঈ রদশর্েনর (আtদশর্েনর) uপায় 
 
        ীরামকৃ  (িবদয্া aিভেনতার pিত) -- আtদশর্েনর uপায় বয্াকুলতা। কায়মেনাবােকয্ তাঁেক পাবার েচ া। 
যখন aেনক িপt জেম তখন নয্াবা লােগ; সকল িজিনস হলেদ েদখায়। হলেদ ছাড়া েকান রঙ েদখা যায় না। 
 
        “েতামােদর যাtাoয়ালােদর িভতর যারা েকবল েমেয় সােজ তােদর pকৃিত ভাব হেয় যায়। েমেয়েক িচnা 
কের েমেয়র মেতা হাবভাব সব হয়। েসirপ ঈ রেক রাতিদন িচnা করেল তাঁরi সtা েপেয় যায়। 
 
        “মনেক েয রেঙ েছাপােব েসi রঙ হেয় যায়। মন েধাপাঘেরর কাপড়।” 
 
        িবদয্া -- তেব eকবার েধাপাবািড় িদেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ, আেগ িচt িd; তারপর মনেক যিদ ঈ রিচnােত েপেল রাখ তেব েসi রঙi হেব। 
আবার যিদ সংসার করা, যাtাoয়ালার কাজ করা -- eেত েফেল রােখা, তাহেল েসi রকমi হেয় যােব।  
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সpিবংশ পিরেcদ 
 

হির (তুরীয়ানn) নারাণ pভৃিত ভkসে  
 
        ীরামকৃ  eকটু িব াম কিরেত না কিরেতi কিলকাতা হiেত হির, নারাণ, নেরnd বেnয্াপাধয্ায় pভৃিত 
আিসয়া তাঁহােক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। নেরnd বেnয্াপাধয্ায় “েpিসেডnী কেলজ”-eর সংsতৃ aধয্াপক 
রাজকৃ  বেnয্াপাধয্ােয়র পুt। বািড়েত বিনবনাo না হoয়ােত শয্ামপুকুের আলাদা বাসা কিরয়া stী-পুt লiয়া 
আেছন। েলাকিট ভারী সরল। ekেণ বয়স 29/30 হiেব। েশষজীবেন িতিন eলাহাবােদ বাস কিরয়ািছেলন। 58 
বৎসর বয়েস তাঁর শরীরতয্াগ হiয়ািছল। 
 
        িতিন ধয্ােনর সময় ঘnা-িননাদ pভৃিত aেনকরকম িনেত o েদিখেত পাiেতন। ভূটান, utর-পি েম o 
নানা sােন aেনক মণ কিরয়ািছেলন। ঠাকুরেক মােঝ মােঝ দশর্ন কিরেত আিসেতন। 
 
        হির (sামী তুরীয়ানn) তখন তাঁর বাগবাজােরর বািড়েত ভাiেদর সে  থািকেতন। েজনার য্াল aয্ােসমিb-
েত pেবিশকা পযর্n পিড়য়া আপাতত বািড়েত ঈ রিচnা, শাstপাঠ o েযাগাভয্াস কিরেতন। মােঝ মােঝ 

ীরামকৃ েক দিkেণ ের আিসয়া দশর্ন কিরেতন। ঠাকুর বাগবাজাের বলরােমর বাটীেত গমন কিরেল তাঁহােক 
কখন কখন ডাকাiয়া পাঠাiেতন। 
 

[েবৗdধেমর্র কথা -- bh েবাধ-srপ -- ঠাকুরেক েতাতাপুরীর িশkা ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- বুdেদেবর কথা aেনক েনিছ, িতিন দশাবতােরর িভতর eকজন aবতার। 
bh aচল, aটল, িনিkয় েবাধ srপ। বুিd যখন ei েবাধ-srেপ লয় হয় তখন bhjান হয়; তখন মানুষ বুd 
হেয় যায়। 
 
        “নয্াংটা বলত মেনর লয় বুিdেত, বুিdর লয় েবাধ-srেপ। 
 
        “যতkণ aহং থােক ততkণ bhjান হয় না। bhjান হেল, ঈ রেক দশর্ন হেল, তেব aহং িনেজর বেশ 
আেস; তা না হেল aহংেক বশ করা যায় না। িনেজর ছায়ােক ধরা শk; তেব সূযর্ মাথার uপর eেল ছায়া 
আধহােতর মেধয্ থােক।” 
 

[বেnয্াপাধয্ায়েক িশkা -- ঈ রদশর্ন -- uপায় সাধুস  ] 
 
        ভk -- ঈ রদশর্ন িকrপ? 
 
        ীরামকৃ  -- িথেয়টাের aিভনয় েদখ নাi? েলাক সব পরsর কথা কেc, eমন সময় পদর্া uেঠ েগল; 
তখন সকেলর সমs মনটা aিভনেয় যায়; আর বাহয্দৃি  থােক না -- eরi নাম সমািধs হoয়া। 
 
        “আবার পদর্া পেড় েগেল বািহের দৃি । মায়াrপ যবিনকা পেড় েগেল আবার মানুষ বিহমুর্খ হয়। 
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        (নেরnd বেnয্াপাধয্ােয়র pিত) -- “তুিম aেনক মণ কেরছ, সাধুেদর িকছু গl কর।” 
 
        বেnয্াপাধয্ায় ভূটােন diজন েযাগী েদেখিছেলন, তাঁহারা আধেসর িনেমর রস খান; ei সব গl 
কিরেতেছন। আবার নমর্দাতীের সাধুর আ েম িগয়ািছেলন। েসi আ েমর সাধু েপেnলুন-পরা বাঙালী বাবুেক 
েদেখ বেলিছেলন, “iসকা েপটেম ছুির হয্ায়।” 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, সাধুেদর ছিব ঘের রাখেত হয়; তাহেল সবর্দা ঈ েরর udীপন হয়। 
 
        বেnয্াপাধয্ায় -- আপনার ছিব ঘের েরেখিছ; আর পাহােড় সাধুর ছিব, হােত গাঁজার কলেকেত আgন 
েদoয়া হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ; সাধুেদর ছিব েদখেল udীপন হয়; েশালার আতা েদখেল েযমন সতয্কার আতার udীপন 
হয়; যুবতী stীেলাক েদখেল েলােকর েযমন েভােগর udীপন হয়। 
 
        “তাi েতামােদর বিল -- সবর্দাi সাধুস  দরকার। 
 
        (বেnয্াপাধয্ােয়র pিত) -- “সংসাের jালা েতা েদখছ। েভাগ িনেত েগেলi jালা। িচেলর মুেখ যতkণ 
মাছ িছল, ততkণ ঝাঁেক ঝাঁেক কাক eেস তােক jালাতন কেরিছল। 
 
        “সাধুসে  শািn হয়; জেল কুmীর aেনকkণ থােক; eক-eকবার জেল ভােস, িনঃ াস লবার জনয্। তখন 
হাঁপ েছেড় বাঁেচ।” 
 

[যাtাoয়ালা o ঈ র ‘কlতr’ -- সকাম pাথর্নার িবপদ ] 
 
        যাtাoয়ালা -- আjা, আপিন েভােগর কথা েয বলেলন, তা িঠক। ঈ েরর কােছ েভােগর কামনা করেল 
েশষকােল িবপেদ পড়েত হয়। মেন কতরকম কামনা বাসনা uঠেছ, সব কামনােত েতা ম ল হয় না। ঈ র 
কlতr, তাঁর কােছ যা কামনা কের চাiেব তা eেস পড়েব। eখন মেন যিদ uেঠ, ‘iিন কlতr, আcা েদিখ 
বাঘ যিদ আেস।’ বাঘেক মেন করেত বাঘ eেস পড়ল; আর েলাকটােক েখেয় েফলেল। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, oi েবাধ, েয বাঘ আেস। 
 
        “আর িক বলব, oiিদেক মন েরেখা, ঈ রেক ভুেলা না -- সরলভােব তাঁেক ডাকেল িতিন েদখা িদেবন। 
 
        “আর eকিট কথা, -- যাtা েশেষ িকছু হিরনাম কের uেঠা। তাহেল জারা গায় eবং যারা েন সকেল 
ঈ রিচnা করেত করেত িনজ িনজ sােন যােব।” 
 
        যাtাoয়ালারা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। 
 

[ ীরামকৃ  o গৃহsা েমর ভk-বধূগেণর pিত uপেদশ ] 
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        dিট ভkেদর পিরবােররা আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। তাঁহারা ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন, 
ei জনয্ uপবাস কিরয়া আেছন। di জা aবgnনবতী, di ভােয়র বধূ। বয়স 22/23-eর মেধয্, di জেনi 
েছেলেদর মা। 
 
        ীরামকৃ  -- (বধূিদেগর pিত) -- েদখ েতামরা িশবপূজা কেরা। িক কের করেত হয় ‘িনতয্কমর্’ বেল বi 
আেছ, েসi বi পেড় েদেখ লেব। ঠাকুর পূজা করেত হেল ঠাকুেরর কাজ aেনকkণ ধের করেত পারেব। ফুল 
েতালা, চnন ঘষা, ঠাকুেরর বাসন মাজা, ঠাকুেরর জলখাবার সাজােনা -- ei সকল করেত হেল oi িদেকi মন 
থাকেব। হীন বুিd, রাগ, িহংসা -- e-সব চেল যােব। di জােয় যখন কথাবাতর্া কiেব তখন ঠাকুরেদরi কথাবাতর্া 
কiেব। 
 

[Sree Ramakrishna and the value of Image Worship] 
 
        “েকানরকম কের ঈ েরেত মেনর েযাগ করা। eকবারo েযন তাঁেক েভালা না হয়; েযমন েতেলর ধারা, 
তার িভতর ফাঁক নাi। eকটা iটেক বা পাথরেক ঈ র বেল যিদ ভিkভােব পূজা কর, তােতo তাঁর কৃপায় ঈ র 
দশর্ন হেত পাের। 
 
        “আেগ যা বললুম িশবপূজা -- ei সব পূজা করেত হয়; তারপর পাকা হেয় েগেল েবিশিদন পূজা করেত 
হয় না। তখন সবর্দাi মেনর েযাগ হেয় থােক; সবর্দাi sরণ মনন থােক।” 
 
        বড় বধূ ( ীরামকৃে র pিত) -- আমােদর িক eকটু িকছু বেল িদেবন? 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- আিম েতা মnt িদi না। মnt িদেল িশেষয্র পাপতাপ িনেত হয়। মা আমায় বালেকর 
aবsায় েরেখেছন। eখন েতামরা িশবপূজা যা বেল িদলাম তাi কেরা। মােঝ মােঝ আসেব -- পের ঈ েরর icায় 
যা হয় হেব। sানযাtার িদন আবার আসবার েচ া করেব। 
 
        “বািড়েত হিরনাম করেত আিম েয বেলিছলাম, তা িক হেc?” 
 
        বধূ ( ীরামকৃে র pিত) -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা uপবাস কের eেসছ েকন? েখেয় আসেত হয়। 
 
        “েমেয়রা আমার মার eক-eকিট rপ1 িক না; তাi তােদর ক  আিম েদখেত পাির না; জগnাতার eক-
eকিট rপ। েখেয় আসেব, আনেn থাকেব।” 
 
        ei বিলয়া ীযুk রামলালেক বধূেদর বসাiয়া জল খাoয়াiেত আেদশ কিরেলন। ফলহািরণীপূজার pসাদ, 
লুিচ, নানািবধ ফল, gাস ভিরয়া িচিনর পানা o িম াnািদ তাঁহারা পাiেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “েতামরা িকছু েখেল, eখন আমার মনটা শীতল হল; আিম েমেয়েদর uপবাসী েদখেত 
                                                 
1 িstয়ঃ সমsাঃ সকলা জগৎসু।                                                                             [ ীেদবীমাহাtয্m , চnী 11/6] 
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পাির না।” 
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a ািবংশ পিরেcদ 
 

ভkসে  gহয্কথা -- ীযুk েকশব েসন 
 
        ীরামকৃ  িশেবর িসঁিড়েত বিসয়া আেছন। েবলা aপরাh 5টা হiয়ােছ; কােছ aধর, ডাkার িনতাi, 
মাsার pভৃিত d-eকিট ভk বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েদখ, আমার sভাব বদেল যােc। 
 
        eiবার িক gহয্কথা বিলেবন বিলয়া িসঁিড়র eক ধাপ নািময়া ভkেদর কােছ বিসেলন। আবার িক 
বিলেতেছন -- 
 

[God's highest Manifestation in Man -- The Mystery of Divine Incarnation] 
 
        “ভk েতামরা, েতামােদর বলেত িক; আজকাল ঈ েরর িচnয় rপ দশর্ন হয় না। eখন সাকার নরrপ 
eiেট বেল িদেc। আমার sভাব ঈ েরর rপ দশর্ন-sশর্ন-আিল ন করা। eখন বেল িদেc, ‘তুিম েদহধারণ 
কেরছ, সাকার নরrপ লেয় আনn কর।’ 
 
        “িতিন েতা সকল ভূেতi আেছন, তেব মানুেষর িভতর েবিশ pকাশ। 
 
        “মানুষ িক কম গা? ঈ র িচnা করেত পাের, aনnেক িচnা করেত পাের, aনয্ জীবজnt পাের না। 
 
        “aনয্ জীবজntর িভতের; গাছপালার িভতের, আবার সবর্ভূেত িতিন আেছন; িকnt মানুেষ েবিশ pকাশ। 
 
        “aিgতtt সবর্ভূেত আেছ, সব িজিনেস আেছ; িকnt কাে  েবিশ pকাশ। 
 
        “রাম লkণেক বেলিছেলন, ভাi, েদখ হািত eত বড় জােনায়ার; িকnt ঈ রিচnা করেত পাের না। 
 
        “আবার aবতাের েবিশ pকাশ। রাম লkণেক বেলিছেলন, ভাi, েয মানুেষ েদখেব ঊিজর্তা ভিk; ভােব 
হােস কাঁেদ নােচ গায়, েসiখােনi আিম আিছ।”  
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের আবার কথা কিহেতেছন। 
 

[Influence of Sree Ramakrishna on Sj. Keshab Chandra Sen] 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েকশব েসন খুব আসত। eখােন eেস aেনক বদেল েগল। iদানীং খুব েলাক 
হেয়িছল। eখােন aেনকবার eেসিছল দলবল িনেয়। আবার eকলা eকলা আসবার icা িছল। 
 
        “েকশেবর আেগ েতমন সাধুস  হয় নাi। 
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        “কলুেটালার বািড়েত েদখা হল; hেদ সে  িছল। েকশব েসন েয-ঘের িছল, েসi ঘের আমােদর বসােল। 
েটিবেল িক িলখিছল, aেনকkণ পের কলম েছেড় েকদারা েথেক েনেম বসল; তা আমােদর নমsার-টমsার করা 
নাi। 
 
        “eখােন মােঝ মােঝ আসত। আিম eকিদন ভাবাবsােত বললাম সাধুর সmুেখ পা তুলেত নাi। oেত 
রেজাgণ বৃিd হয়। তারা eেলi আিম নমsার করতুম, তখন oরা kেম ভূিম  হেয় নমsার করেত িশখেল।” 
 

[bাhসমােজ হিরনাম o মার নাম -- ভk hদেয় ঈ রদশর্ন ] 
 
        “আর েকশবেক বললাম, ‘েতামরা হিরনাম কেরা, কিলেত তাঁর নামgণকীতর্ন করেত হয়। তখন oরা েখাল-
করতাল িনেয় হিরনাম ধরেল।1 
 
        “হিরনােম িব াস আমার আরo হেলা েকন? ei ঠাকুরবািড়েত সাধুরা মােঝ মােঝ আেস; eকিট মুলতােনর 
সাধু eেসিছল, গ াসাগেরর েলােকর জনয্ aেপkা করিছল। (মাsারেক েদখাiয়া) eেদর বয়েসর সাধু। েসi 
বেলিছল, ‘uপায় নারদীয় ভিk’।” 
 

[েকশবেক uপেদশ -- কািমনী-কা ন আঁষচুপিড় -- সাধুস  ফুেলর গn -- মােঝ মােঝ িনজর্েন সাধন ] 
 
        “েকশব eকিদন eেসিছল; রাত দশটা পযর্n িছল। pতাপ আর েকu েকu বলেল, আজ েথেক যাব; সব 
বটতলায় (প বটীেত) বেস; েকশব বলেল, না কাজ আেছ, েযেত হেব। 
 
        “তখন আিম েহেস বললাম, আঁষচুপিড়র গn না হেল িক ঘুম হেব না? eকজন েমছুনী মালীর বািড়েত 
aিতিথ হেয়িছল; মাছ িবিk কের আসেছ; চুপিড় হােত আেছ। তােক ফুেলর ঘের েত েদoয়া হল। aেনক রাত 
পযর্n ফুেলর গেn ঘুম হেc না; বািড়র িগnী েসi aবsা েদেখ বলেল, িকেগা, তুi ছটফট করিছস েকন? েস 
বলেল, েক জােন বাবু, বুিঝ ei ফুেলর গেn ঘুম হেc না; আমার আঁষচুপিড়টা আিনেয় িদেত পার? তা হেল 
েবাধহয় ঘুম হেত পাের। েশেষ আঁষচুপিড় আনােত জল িছেট িদেয় নােকর কােছ েরেখ েভাঁস েভাঁস কের ঘুমােত 
লাগল। 
 
        “গl েন েকশেবর দেলর েলােকরা েহা-েহা কের হাসেত লাগল। 
 
        “েকশব সnয্ার পর ঘােট uপাসনা করেল। uপাসনার পর আিম েকশবেক বললুম, েদখ, ভগবানi eকrেপ 
ভাগবত হেয়েছন, তাi েবদ, পুরাণ, তnt -- e-সব পূজা করেত হয়। আবার eকrেপ িতিন ভk হেয়েছন, ভেkর 
hদয় তাঁর ৈবঠকখানা; ৈবঠকখানায় েগেল েযমন বাবুেক aনায়ােস েদখা যায়। তাi ভেkর পূজােত ভগবােনর 
পূজা হয়। 
 
        “েকশব আর তার দেলর েলাকgিল ei কথাgিল খুব মন িদেয় নেল। পূিণর্মা, চািরিদেক চাঁেদর আেলাক। 
                                                 
1 ীযুk েকশব েসন েখাল-করতাল লেয় কেয়ক বৎসর ধিরয়া bhনাম কিরেতিছেলন। ীরামকৃে র সিহত 1875 সােল েদখা 
হiবার পর হiেত িবেশষভােব হিরনাম o মােয়র নাম েখাল-করতাল লiয়া কীতর্ন কিরেত লািগেলন। 
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গ াকূেল িসঁিড়র চাতােল সকেল বেস আেছ। আিম বললাম, সকেল বল, ‘ভাগবত-ভk-ভগবান।’ 
 
        তখন সকেল eকসুের বলেল, ‘ভাগবত-ভk-ভগবান’। আবার বললাম, বল, ‘bhi শিk, শিki bh।’ 
তারা আবার eকসুের বলেল, ‘bhi শিk, শিki bh।’ তােদর বললাম, যাঁেক েতামরা bh বল, তাঁেকi আিম 
মা বিল; মা বড় মধুর নাম। 
 
        “যখন আবার তােদর বললাম, আবার বল, ‘gr কৃ  ৈব ব’। তখন েকশব বলেল, মহাশয় aতদূর নয়! 
তাহেল সকেল আমােদর েগাঁড়া ৈব ব মেন করেব। 
 
        “েকশবেক মােঝ মােঝ বলতাম, েতামরা যাঁেক bh বল, তাঁেকi আিম শিk, আদয্াশিk বিল। যখন বাকয্-
মেনর aতীত, িনgর্ণ, িনিkয়, তখন েবেদ তাঁেক bh বেলেছ। যখন েদিখ েয িতিন সৃি -িsিত-pলয় করেছন তখন 
তাঁেক শিk, আদয্াশিk -- ei সব বিল। 
 
        “েকশবেক বললাম, সংসাের হoয়া বড় কিঠন -- েয-ঘের আচার আর েতঁতুল আর জেলর জালা, েসi 
ঘেরi িবকারী েরাগী েকমন কের ভাল হয়; তাi মােঝ মােঝ সাধন-ভজন করবার জনয্ িনজর্েন চেল েযেত হয়। 
gঁিড় েমাটা হেল হািত েবঁেধ েদoয়া যায়, িকnt চারা গাছ ছাগল-গrেত েখেয় েফেল। তাi েকশব েলকচাের বলেল, 
েতামরা পাকা হেয় সংসাের থাক।” 
 

[aধর, মাsার, িনতাi pভৃিতেক uপেদশ -- “eিগেয় পড়” ] 
 
        (ভkেদর pিত) -- “েদখ, েকশব eত পি ত iংরাজীেত েলকচার িদত, কত েলােক মানত; sয়ং কুiন 
িভেkািরয়া তার সে  বেস কথা কেয়েছ। েস িকnt eখােন যখন আসত, ধু গােয়; সাধুদশর্ন করেত হেল হােত িকছু 
আনেত হয়, তাi ফল হােত কের আসত। eেকবাের aিভমানশূনয্। 
 
        (aধেরর pিত) -- “েদখ, তুিম eত িবdান আবার েডপিুট, তবু তুিম খাঁদী-ফাঁিদর বশ। eিগেয় পড়। চnন 
কােঠর পেরo আরo ভাল ভাল িজিনস আেছ; rপার খিন, তারপর েসানার খিন, তারপর হীরা মািণক। কাঠুের বেন 
কাঠ কাটিছল, তাi bhচারী তােক বলেল, ‘eিগেয় পড়’।” 
 
        িশেবর মিnর হiেত aবতরণ কিরয়া ীরামকৃ  pা েণর মধয্ িদয়া িনেজর ঘেরর িদেক আিসেতেছন। 
সে  aধর, মাsার pভৃিত ভেkরা। eমন সময় িব ুঘেরর েসবক পূজারী ীযুk রাম চাটুেজয্ আিসয়া খবর 
িদেলন ী ীমার পিরচািরকার কেলরা হiয়ােছ। 
 
        রাম চাটুেj ( ীরামকেৃ র pিত) -- আিম েতা দশটার সময় বললুম, আপনারা নেলন না। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক করব? 
 
        রাম চাটুেj -- আপিন িক করেবন? রাখাল, রামলাল eরা সব িছল, oরা েকu িকছু করেল না। 
 
        মাsার -- িকেশারী (gp) ঔষধ আনেত েগেছ আলমবাজাের। 
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        ীরামকৃ  -- িক, eকলা? েকাথা েথেক আনেব? 
 
        মাsার -- আর েকহ সে  নাi। আলমবাজার েথেক আনেব। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- যারা েরাগীেক েদেখেছ তােদর বেল দাo বাড়েল িক করেত হেব; কমেলi 
বা িক খােব। 
 
        মাsার -- েয আjা। 
 
        ভkবধুগণ eiবাের আিসয়া pণাম কিরেলন। তাঁহারা িবদায় gহণ কিরেলন। ীরামকৃ  তাঁেদর আবার 
বলেলন, “িশবপূজা েযমন বললাম oirপ করেব। আর েখেয় েদেয় eেসা, তা না হেল আমার ক  হয়। sানযাtার 
িদন আবার আসবার েচ া কেরা।” 
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        �ীরামক�ৃ এইবার পি�েমর েগাল বারা�ায় আিসয়া বিসয়ােছন। বে�যাপাাযায়, হির, মা�ার �ভৃিত কােছ 

বিসয়া আেছন। বে�যাপাাযােয়র সংসাের ক  �াকার সব বােনন। 

 

[বে�যােক িশকা -- ভাযরা সংসােরর কারর -- শররাগত হও ] 

 

        �ীরামক�ৃ -- েদখ, “এক কি�েক বাে�” যত ক । িববাহ কের, েছেলপােল হেয়েছ, তাই চাকির করেত 

হয়; সাাা কি� লেয় বয�, সংসারী ভাযরা লেয়। আবার বািড়র সে� বিনবনাও নাই, তাই -- আলাদা বাসা করেত 

হেয়েছ। (সহাসয) ৈচতনযেদব িনতাইেক বেলিছেলন, শন শন িনতযান� ভাই সংসারী বীেবর কভা গিত নাই। 

 

        মা�ার (�গত) -- �াকার বািঝ অিবদযার, সংসােরর কথা বলেছন। অিবদযার সংসােরই বািঝ “সংসারী বীব” 

থােক। 

 

        (মা�ারেক েদখাইয়া -- সহােসয) “ইিনও আলাদা বাসা কের আেছন। তািম েক, না ‘আিম িবেদিশনী’; আর 

তািম েক, না ‘আিম িবরিহরী।’ (সকেলর হাসয) েবশ িমল হেব। 

 

        “তেব তারঁ শররাগত হেল আর ভয় নাই। িতিনই রকা করেবন।” 

 

        হির �ভৃিত -- আ�া, অেনেকর তােঁক লাভ করেত অত েদির হয় েকন? 

 

        �ীরামক�ৃ -- িক বােনা, েভাগ আর কমর েশশ না হেল বযাকালতা আেস না। ৈবদয বেল িদন কাাাক -- 

তারপর সামানয  শো  পকার হেব। 

 

        “নারদ রামেক বলেলন, ‘রাম! তািম অেযাাযায় বেস রইেল রাবরবা েকমন কের হেব? তািম েয েসইবেনয 

অবতীরর হেয়ছ!’ রাম বলেলন, ‘নারদ! সময় হ ক, রাবেরর কমর-কয় েহাক; তেব তার বোর  েদযাগ হেব’।” 

1
 

 

[The problem of Evil and Hari (Turiyananda) -- �াকােরর িব�ানীর অব�া ] 
 

        হির -- আ�া, সংসাের এত দুখ েকন? 

 

        �ীরামক�ৃ -- এ সংসার তারঁ লীলা; েখলার মেতা। এই লীলায় সাখ-দুখ, পাপ-পারয, �ান-অ�ান, ভাল-

ম� -- সব আেছ। দুখ, পাপ -- এ-সব েগেল লীলা চেল না। 

 

        “েচার েচার েখলায় বাড়ীেক ছাঁেত হয়। েখলার েগাড়ােতই বাড়ী ছাঁেল বাড়ী স�  হয় না। ঈ�েরর (বািড়র) ই�া 

েয েখলাাা খািনককর চেল। তারপর। -- 

 

 “ঘািড় লেকর দাা-একাা কাো, 

                                                 
১
 অাযাারামায়র, অেযাাযাকাা। 
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 েহেস দাও মা, হাত-চাপড়ী। 

 

        “অথরাা ঈ�রদশরন কের দই-একবন মা� হেয় যায়, অেনক তপসযার পর, তারঁ কপৃায়। তখন মা আনে� 

হাততািল েদন, ‘েভা! কাাা!’ এই বেল।” 

 

        হির -- েখলায় েয আমােদর �ার যায়। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- তািম েক বল েদিখ; ঈ�রই সব হেয় রেয়েছন -- মায়া, বীব, বগা, চতািবরংশিত 

ত�।1

2
 

 

        “সাপ হেয় খাই, আবার েরাবা হেয় ঝািড়! িতিন িবদযা-অিবদযা দই-ই হেয় রেয়েছন। অিবদযা মায়ার অ�ান 

হেয় রেয়েছন, িবদযা মায়ার ও  গুেপ েরাবা হেয় ঝাড়েছন। 

 

        “অ�ান, �ান, িব�ান। �ানী েদেখন িতিনই আেছন, িতিনই কতরা -- সৃি , ি�িত, সংহার করেছন। িব�ানী 

েদেখন, িতিনই সব হেয় রেয়েছন। 

 

        “মহাভাব, ে�ম হেল েদেখ িতিন ছাড়া আর িকছাই নাই। 

 

        “ভােবর কােছ ভি� িফেক, ভাব পাকেল মহাভাব, ে�ম। 

 

        (বে�যাপাাযােয়র �িত) -- “াযােনর সময় ঘঘাশশ এখনও িক েশানা?” 

 

        বে�যা -- েরাব ওই শশ েশানা! আবার ুপদশরন! একবার মন ারেল িক আর িবরাম হয়? 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- হা,ঁ কাে� একবার আ ন ারেল আর েনেব না। (ভ�েদর �িত) -- ইিন িব�ােসর 

কথা অেনক বােনন। 

 

        বে�যা -- আমার িব�াসাা বড় েবিশ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- িকছা বল না। 

 

        বে�যা -- একবনেক  গ গােড়াল ম  িদেয়িছেলন, আর বেলিছেলন, “গােড়ালই েতার ই ।” গােড়াল ম  

বপ কের েস িস� হল। 

 

        “েঘসােড় রামনাম কের গ�া পার হেয় িগছল!” 

 

        �ীরামক�ৃ -- েতামার বািড়র েমেয়েদর বলরােমর েমেয়েদর সে� এেনা। 

                                                 
২
 �ং �ী �ং পামানিস, �ং কামার  ত বা কামারী। 

  �ং বীেররা দোন ববিস �ং বােতা ভবিস িব�েতামাখু।।                                                  [ে�তা�তেরাপিনশদ , ৪।৩] 
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        বে�যা -- বলরাম েক? 

 

        �ীরামক�ৃ -- বলরাম েক বােনা না? েবাসপাড়ায় বািড়। 

 

        সরলেক েদিখেল �ীরামক�ৃ আনে� িবেভার হেয়ন। বে�যাপাাযায় খাব সরল; িনর�নেকও সরল বেল খাব 

ভালবােসন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �িত) -- েতামায় িনর�েনর সে� েদখা করেত বলিছ েকন? েস সরল, সতয িক না। 

এইিা েদখেব বেল।  
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িtংশ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের, জেnাৎসবিদবেস িবজয়, েকদার, রাখাল, সুেরnd pভৃিত ভkসে  
 

[প বটীমূেল জেnাৎসবিদবেস িবজয় pভৃিত ভkসে  ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  প বটীতলায় পুরাতন বটবৃেkর চাতােলর uপর িবজয়, েকদার, সুেরnd, ভবনাথ, রাখাল 
pভৃিত aেনকgিল ভkসে  দিkণাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। কেয়কিট ভk চাতােলর uপর বিসয়া আেছন। 
aিধকাংশi চাতােলর িনেচ, চতুিদর্েক দাঁড়াiয়া আেছন। েবলা 1টা হiেব। রিববার, 25েশ েম, 1884 ী াb। 
13i ৈজ ; kা pিতপদ। 
 
        ঠাকুেরর জnিদন ফাlgন মােসর k পেkর িdতীয়া িতিথ। িকnt তাঁহার হােত aসুখ বিলয়া eতিদন 
জেnাৎসব হয় নাi। eখন aেনকটা সুs হiয়ােছন। তাi আজ ভেkরা আনn কিরেবন। সহচরী গান গাiেব। 
সহচরী pবীণা হiয়ােছন, িকnt pিসd কীতর্নী। 
 
        মাsার ঠাকুেরর ঘের ঠাকুরেক েদিখেত না পাiয়া প বটীেত আিসয়া েদেখন েয, ভেkরা সহাসয্বদন -- 
আনেn aবsান কিরেতেছন। ঠাকুর বৃkমূেল চাতােলর uপর েয বিসয়া আেছন, িতিন েদেখন নাi aথচ ঠাকুেরর 
িঠক সmুেখ আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন। িতিন বয্s হiয়া িজjাসা কিরেতেছন -- িতিন িকথায়? ei কথা িনয়া সকেল 
uc হাসয্ কিরেলন। হঠাৎ সmুেখ ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া, মাsার apstত হiয়া তাঁহােক ভূিম  হiয়া pণাম 
কিরেলন। েদিখেলন, ঠাকুেরর বামিদেক েকদার (চাটুেজয্) eবং িবজয় (েগাsামী) চাতােলর uপর বিসয়া আেছন। 
ঠাকুর দিkণাসয্। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, মাsােরর pিত) -- েদখ, েকমন dজনেক (েকদার o িবজয়েক) িমিলেয় িদেয়িছ! 
 
        ীবৃnাবন হiেত মাধবীলতা আিনয়া ঠাকুর প বটীেত 1868 ী ােb েরাপণ কিরয়ািছেলন। আজ মাধবী 
েবশ বড় হiয়ােছ। েছাট েছাট েছেলরা uিঠয়া dিলেতেছ, নািচেতেছ -- ঠাকুর আনেn েদিখেতেছন o বিলেতেছন -
- “বাঁdের ছানার ভাব। পড়েল ছােড় না।” সুেরnd চাতােলর িনেচ দাঁড়াiয়া আেছন। ঠাকুর সেsেহ বিলেতেছন, 
“তুিম uপের eেসা না। eমনটা (পা েমলা) েবশ হেব।” 
 
        সুেরnd uপের িগয়া বিসেলন। ভবনাথ জামা পিরয়া বিসয়ােছন েদিখয়া সুেরnd বিলেতেছন, “িকেহ িবলােত 
যােব নািক?” 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন o বিলেতেছন, “আমােদর িবলাত ঈ েরর কােছ।” ঠাকুর ভkেদর সিহত নানা িবষেয় 
কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম মােঝ মােঝ কাপড় েফেল, আনnময় হেয় েবড়াতাম। শmু eকিদন বলেছ, ‘oেহ তুিম 
তাi নয্াংেটা হেয় েবড়াo! -- েবশ আরাম! -- আিম eকিদন েদখলাম।’ 
 
        সুেরnd -- আিফস েথেক eেস জামা চাপকান েখালবার সময় বিল -- মা তুিম কত বাঁধাi েবঁেধছ। 
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[সুেরnd  আিফস -- সংসার, a পাশ o িতনgণ ] 

 
        ীরামকৃ  -- a পাশ িদেয় বnন। লjা, ঘৃণা, ভয়, জািত, aিভমান, সে াচ, েগাপেনর icা -- ei সব। 
 
        ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
 আিম oi েখেদ েখদ কির শয্ামা। 
        গান - শয্ামা মা uড়ােc ঘুিড় (ভব সংসার বাজার মােঝ) 
 ঘুিড় আশাবায়ু ভের uেড়, বাঁধা তােহ মায়া দিড়। 
 
        “মায়া দিড় িকনা মাঘেছেল। িবষেয় েমেজছ মা া ককর্শা হেয়েছ দিড়। িবষয় -- কািমনী-কা ন। 
 
        গান - ভেব আসা েখলেত পাশা, বড় আশা কেরিছলাম। 
 আশার আশা ভাঙা দশা, pথেম প িুড় েপলাম। 
 প’বার আঠার েষাল, যুেগ যুেগ eলাম ভাল, 
 (েশেষ) কেচ বােরা েপেয় মােগা, প া ছkায় বd হলাম। 
 ছ-di-আট, ছ-চার-দশ, েকu নয় মা আমার বশ; 
 েখলােত না েপলাম যশ, eবার বাজী েভার হiল। 
 
        “প িুড় aথর্াৎ প ভূত। প া ছkায় বnী হoয়া aথর্াৎ প ভূত o ছয় িরপুর বশ হoয়া। ‘ছ িতন নেয় ফাঁিক 
িদব।’ ছয়েক ফাঁিক েদoয়া aথর্াৎ ছয় িরপুর বশ না হoয়া। ‘িতনেক ফাঁিক েদoয়া’ aথর্াৎ িতন gেণর aতীত হoয়া। 
 
        “সtt, রজঃ, তমঃ -- ei িতন gেণেতi মানুষেক বশ কেরেছ। িতন ভাi; সtt থাকেল রজঃেক ডাকেত 
পাের, রজঃ থাকেল তমঃেক ডাকেত পাের। িতন gণi েচার। তেমাgেণ িবনাশ কের, রেজাgেণ বd কের, সtt gেণ 
বnন েখােল বেট; িকnt ঈ েরর কাছ পযর্n েযেত পাের না।” 
 
        িবজয় (সহােসয্) -- সtto েচার িক না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ঈ েরর কােছ িনেয় েযেত পাের না, িকnt পথ েদিখেয় েদয়। 
 
        ভবনাথ -- বাঃ! িক চমৎকার কথা! 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ e খুব uচুঁ কথা। 
 
        ভেkরা ei সকল কথা িনয়া আনn কিরেতেছন। 
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একি�ংশ পিরে�দ 

 

িবজয়, েকদার �ভৃিতর �িত কািমনী-কা�ন স�ে� উপেদশ 

 

        �ীরামক�ৃ -- ব�েনর কারণ কািমনী-কা�ন। কািমনী-কা�নই সংসার। কািমনী-কা�নই ঈ�রেক েদখেত 

েদয় না 

 

        এই বিলয়া ঠাকরু িনেজর গামছা লইয়া স�খু আবরণ কিরেলন। আর বিলেতেছন, “আর আমায় েতামরা 

েদখেত পা�? -- এই আবরণ! এই কািমনী-কা�ন আবরণ েগেলই িচদান�লাভ। 

 

        “েদেখা না -- েয মাগ সুখ তযাগ কেরেছ, েস েতা জগৎ সুখ তযাগ কেরেছ! ই�র তার অিত িনকট।” 

 

        েকহ বিসয়া েকহ দাড়ঁাইয়া িনশশে� এই কথা শিনেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (েকদার, িবজয় �ভৃিতর �িত) -- “মাগ সুখ েয তযাগ কেরেছ, েস জগৎ সুখ তযাগ কেরেছ। -- 

এই কািমনী-কা�নই আবরণ। েতামােদর েতা এত বড় বড় েগাফঁ, তব ুেতামরা ওইেতই রেয়ছ! বল! মেন মেন 

িবেবচনা কের েদখ!--” 

 

        িবজয় -- আ�া, তা সতয বেট। 

 

        েকদার অবাক  হইয়া চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকরু বিলেতেছন, 

 

        “সকলেকই েদিখ, েমেয়মানুেষর বশ। কাে�েনর বািড় িগছলাম; -- তার বািড় হেয় রােমর বািড় যাব। তাই 

কাে�নেক বললাম, ‘গািড়ভাড়া দাও’। কাে�ন তার মাগ েক বলেল! েস মাগও েতমিন – ‘কযা  য়া’ ‘কযা  য়া’ 

করেত লাগল। েশেষ কাে�ন বলেল েয, ওরাই (রােমরা) েদেব। গীতা, ভাগবত, েবদা� সব ওর িভতের! (সকেলর 

হাসয) 

 

        “টাকা-কিড় সবর্  সব মােগর হােত! আবার বলা হয়, ‘আিম দেটা টাকাও আমার কােছ রাখেত পাির না -- 

েকমন আমার ্ভাব!’ 

 

        “বড়বাবরু হােত অেনক কমর, িক� কের িদে� না। একজন বলেল, ‘েগালাপীেক ধর, তেব কমর হেব।’ 

েগালাপী বড়বাবরু রাড়ঁ।” 

 

[পবূরকথা -- েফাটরদশরন -- �ীেলাক ও “কলমবাড়া রা�া” ] 

 

        “পরুষষেলা ববুেত পাের না, কত েনেম েগেছ। 

 

        “েক�ায় যখন গািড় কের িগেয় েপৗিঁছলাম তখন েবাধ হল েযন সাধারণ রা�া িদেয় এলাম। তারপের েদিখ 

েয চারতলা িনেচ এেসিছ! কলমবাড়া (Sloping) রা�া! যােক ভূেত পায়, েস জানেত পাের না েয আমায় ভূেত 
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েপেয়েছ। েস ভােব আিম েবশ আিছ।” 

 

        িবজয় (সহােসয) -- েরাজা িমেল েগেল েরাজা বািড়েয় েদন। 

 

        �ীরামক�ৃ ও-কথার েবিশ উৎর িদেলন না। েকবল বিলেলন -- 

 

        “েস ঈ�েরর ই�া।” 

 

        িতিন আবার �ীেলাক স�ে� কথা কিহেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- যােক িজ�াসা কির, েসই বেল আে� হাঁ, আমার �ীিট ভাল। একজেনরও �ী ম� নয়। 

(সকেলর হাসয) 

 

        “যারা কািমনী-কা�ন িনেয় থােক, তারা েনশায় িকছ ুবুবেত পাের না। যারা দাবােবােড় েখেল, তারা অেনক 

সময় জােন না, িক িঠক চাল। িক� যারা অ�র েথেক েদেখ, তারা অেনকটা ববুেত পাের। 

 

        “�ী মায়ারিপণী। নারদ রামেক �ব করেত লাগেলন – ‘েহ রাম। েতামার অংেশ যত পরুষ; েতামার 

মায়ারিপণী সীতার অংেশ যত �ী। আর েকান বর চাই না -- এই কেরা, েযন েতামার পাদপে� শুাভিি হয়, আর 

েযন েতামার জগৎেমািহনী মায়ায় ম�ু না হই’!” 

 

[িগরী�, নেগ� �ভৃিতর �িত উপেদশ ] 

 

        সুেরে�র কিন� �াতা িগরী� ও তাহঁার নেগ� �ভৃিত �াতু�েু�রা আিসয়ােছন। িগরী� আিফেসর কেমর 

িনযুি হইয়ােছন। নেগ� ওকালিতর জনয ��ত হইেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (িগরী� �ভৃিতর �িত) -- েতামােদর বিল -- েতামরা সংসাের আসি হইও না। েদেখা, 

রাখােলর �ান অ�ান েবাধ হেয়েছ, -- সৎ অসৎ িবচার হেয়েছ! এখন তােক বিল, ‘বািড়েত যা; কখন এখােন 

এিল, দই িদন থাকিল।’ 

 

        “আর েতামরা পর�র �ণয় কের থাকেব -- তেবই ম�ল হেব। আর আনে� থাকেব। যা�াওয়ালারা যিদ 

একসুের গায়, তেবই যা�ািট ভাল হয়, আর যারা শেন তােদরও আআাদ হয়। 

 

        “ঈ�ের েবিশ মন েরেখ খািনকটা মন িদেয় সংসাের কাজ করেব। 

 

        “সাধরু মন ঈ�ের বার আনা, -- আর কােজ চার আনা। সাধরু ঈ�েরর কথােতই েবিশ  শঁ। সােপর নযাজ 

মাড়ােল আর রকা নাই! নযােজ েযন তার েবিশ লােগ।” 

 

[প�বটীেত সহচরীর কীতরন -- হঠাৎ েমঘ ও বড় ] 

 

        ঠাকরু বাউতলায় যাইবার সময় িসঁিথর েগাপালেক ছািতর কথা বিলয়া েগেলন। েগাপাল মা�ারেক 
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বিলেতেছন, “উিন বেল েগেলন, ছািত ঘের েরেখ আসেত।” প�বটীতলায় কীতরেনর আেয়াজন হইল। ঠাকরু 

আিসয়া বিসয়ােছন। সহচরী গান গাইেতেচন। ভেিরা চতুিদরেক েকহ বিসয়া েকহ দাড়ঁাইয়া আেছন। 

 

        গতকলয শিনবার অমাবসযা িগয়ােছ। ৈজয� মাস। আজ মেধয মেধয েমঘ কিরেতিছল। হঠাৎ বড় উপি�ত 

হইল। ঠাকরু ভিসে� িনেজর ঘের িফিরয়া আিসেলন। কীতরন ঘেরই হেব ি�র হইল। 

 

        �ীরামক�ৃ (িসঁিথর েগাপােলর �িত) -- হযাগঁা ছািতটা এেনছ? 

 

        েগাপাল -- আ�া, না। গান শনেত শনেত ভুেল েগিছ! 

 

        ছািতিট প�বটীেত পিড়য়া আেছ; েগাপাল তাড়াতািড় আিনেত েগেলন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আিম েয এেতা এেলােমেলা, তব ুঅত দরূ নয়! 

 

        “রাখাল এক জায়গায় িনম�েণর কথায় ১৩ই-েক বেল ১১ই! 

 

        “আর েগাপাল -- েগারর পাল! (সকেলর হাসয) 

 

        “েসই েয সযাকরােদর গেে আেছ -- একজন বলেছ, ‘েকশব’, একজন বলেছ, ‘েগাপাল’, একজন বলেছ, 

‘হির’, একজন বলেছ, ‘হর’। েস ‘েগাপােলর’ মােন েগারর পাল!” (সকেলর হাসয) 

 

        সুের� েগাপােলর উে�শয কিরয়া আনে� বিলেতেছন – ‘কানু েকাথায়?’  
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tেয়ািtংশ পিরেcদ 
 

 সnয্ািসর কিঠন bত -- সnয্াসী o েলাকিশkা  
 
        ঠাকুর গ ার ধােরর েগাল বারাnায় আিসয়ােছন। কােছ িবজয়, ভবনাথ, মাsার, েকদার pভৃিত ভkগণ। 
ঠাকুর eক-eকবার বিলেতেছন -- “হা কৃ ৈচতনয্!” 
 
        ীরামকৃ  (িবজয় pভৃিত ভkেদর pিত) -- ঘের নািক aেনক হিরনাম হেয়েছ -- তাi খুব জেম েগল! 
 
        ভবনাথ -- তােত আবার সnয্ােসর কথা! 
 
        ীরামকৃ  – ‘আহা! িক ভাব!’ 
 
        ei বিলয়া গান ধিরেলন: 
 
    েpমধন িবলায় েগারারায়। 
 েpমকলেস কলেস ঢােল তবু না ফুরায়! 
 চাঁদ িনতাi ডােক আয়! আয়! চাঁদ, েগৗর ডােক আয়! 
 (oi) শািnপুর ডুবু ডুবু নেদ েভেস যায়। 
 
       (িবজয় pভৃিতর pিত) -- “েবশ বেলেছ কীতর্েন, -- 
 
        “সnয্াসী নারী েহরেব না। ei সnয্াসীর ধমর্। িক ভাব!” 
 
        িবজয় -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- সnয্াসীেক েদেখ তেব সবাi িশখেব -- তাi aত কিঠন িনয়ম। -- নারীর িচtপট পযর্n 
সnয্াসী েদখেব না! eমিন কিঠন িনয়ম! 
 
        “কােলা পাঁঠা মার েসবার জনয্ বিল িদেত হয় -- িকnt eকটু ঘা থাকেল হয় না। রমণীস  েতা করেব না -- 
েমেয়েদর সে  আলাপ পযর্n করেব না।” 
 
        িবজয় -- েছাট হিরদাস ভkেমেয়র সে  আলাপ কেরিছল। ৈচতনয্েদব হিরদাসেক তয্াগ করেলন। 
 

[পূবর্কথা -- ীরামকৃে র নােম মােরায়াড়ীর টাকা o মথুেরর জিম িলিখয়া িদবার psাব ] 
 
        ীরামকৃ  -- সnয্াসীর পেk কািমনী আর কা ন -- েযমন সুnরীর পেk তার গােয়র েবাট্ কা গn! o-গn 
থাকেল বৃথা েসৗnযর্। 
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        “মােরায়াড়ী আমার নােম টাকা িলেখ িদেত চাiেল; -- মথুর জিম িলেখ িদেত চাiেল; -- তা লেত পারলাম 
না। 
 
        “সnয্াসীর ভারী কিঠন িনয়ম। যখন সাধু-সnয্াসী েসেজেছ, তখন িঠক সাধু-সnয্াসীর মেতা কাজ করেত 
হেব। িথেয়টাের েদখ নাi! -- েয রাজা সােজ েস রাজাi সােজ, েয মntী সােজ েস মntীi সােজ। 
 
        “eকজন বhrপী তয্াগী সাধু েসেজিছল। বাবুরা তােক eকেতাড়া টাকা িদেত েগল। েস ‘u ঁh’ কের চেল 
েগল, -- টাকা ছঁুেলo না। িকnt খািনক পের গা-হাত-পা ধুেয় িনেজর কাপড় পের eল। বলেল, ‘িক িদিcেল eখন 
দাo।’ যখন সাধু েসেজিছল, তখন টাকা ছঁুেত পাের নাi। eখন চার আনা িদেলo হয়। 
 
        “িকnt পরমহংস aবsায় বালক হেয় যায়। পাঁচ বছেরর বালেকর stী-পুrষ jান নাi। তবু েলাকিশkার 
জনয্ সাবধান হেত হয়।” 
 

[ ীযুk েকশব েসেনর dারা েলাকিশkা হল না েকন ] 
 
        ীযুk েকশব েসন কািমনী-কা েনর িভতর িছেলন। -- তাi েলাকিশkার বয্াঘাত হiল। ঠাকুর ei কথা 
বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- iিন (েকশব) -- বুেঝেচা? 
 
        িবজয় -- আjা, হাঁ 
 
        ীরামকৃ  -- eিদক-iিদক di রাখেত িগেয় েতমন িকছু পারেলন না। 
 

[ ীৈচতনয্েদব েকন সংসারতয্াগ কিরেলন ] 
 
        িবজয় -- ৈচতনয্েদব িনতয্ানnেক বলেলন, “িনতাi, আিম যিদ সংসারতয্াগ না কির, তাহেল েলােকর ভাল 
হেব না। সকেলi আমার েদখােদিখ সংসার করেত চাiেব। -- কািমনী-কা ন তয্াগ কের হিরপাদপেd সমs মন 
িদেত েকহ েচ া করেব না!” 
 
        ীরামকৃ  -- ৈচতনয্েদব েলাকিশkার জনয্ সংসারতয্াগ করেলন। 
 
        “সাধু-সnয্াসী িনেজর ম েলর জনয্ কািমনী-কা ন তয্াগ করেব। আবার িনিলর্p হেলo, েলাকিশkার জনয্ 
কােছ কািমনী-কা ন রাখেব না। নয্াসী -- সnয্াসী -- জগd gr! তােক েদেখ তেব েতা েলােকর ৈচতনয্ হেব!” 
 
        সnয্া আগতpায়। ভেkরা kেম kেম pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেতেছন। িবজয় েকদারেক বিলেতেছন, 
“আজ সকােল (ধয্ােনর সময়) আপনােক েদেখিছলাম; -- গােয় হাত িদেত যাi -- েকu নাi।” 
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ীযুk সুেরেndর বাগােন মেহাৎসব 
 

pথম পিরেcদ 
 
        আজ ঠাকুর সুেরেndর বাগােন আিসয়ােছন। রিববার (2রা আষাঢ়), ৈজয্  মােসর কৃ া ষ ী িতিথ, 15i 
জুন, 1884 ী াb। ঠাকুর সকাল নয়টা হiেত ভkসে  আনn কিরেতেছন। 
 
        সুেরেndর বাগান কিলকাতার িনকটs কাঁকুড়গািছ নামক পlীর anগর্ত। িনকেটi রােমর বাগান -- েয 
বাগােন ঠাকুর pায় ছয় মাস পূেবর্ ভাগমন কিরয়ািছেলন। আজ সুেরেndর বাগােন মেহাৎসব। 
 
        সকাল হiেতi সংকীতর্ন আরm হiয়ােছ। কীতর্িনয়াগণ মাথুর গািহেতেছ। েগাপীেদর েpম, ীকৃ  িবরেহ 

ীমতীর েশাচনীয় aবsা -- সমs বিণর্ত হiেতিছল। ঠাকুর মুhমুর্h ভাবািব  হiেতেছন। ভkগণ uদয্ানগৃহমেধয্ 
চতুিদর্েক কাতার িদয়া দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        uদয্ানগৃহমেধয্ pধান pেকাে  সংকীতর্ন হiেতেছ। ঘেরর েমেঝেত সাদা চাদর পাতা o মােঝ মােঝ তািকয়া 
রিহয়ােছ। ei pেকাে র পূেবর্ o পি েম eকিট কিরয়া কামরা eবং utের o দিkেণ বারাnা আেছ। uদয্ান 
গৃেহর সmুেখ aথর্াৎ দিkণিদেক eকিট বাঁধাঘাটিবিশ  সুnর পু িরণী। গৃহ o পু িরণী ঘােটর মধয্বতর্ী পূবর্-
পি েম uদয্ান পথ। পেথর di ধাের পু বৃk o েkাটনািদ গাছ। uদয্ানগৃেহর পূবর্ধার হiেত utের ফটক পযর্n 
আর-eকিট রাsা িগয়ােছ। লাল সুরিকর রাsা। তাহারo di পাে র্ নানািবধ পু বৃk o েkাটনািদ গাছ। ফটেকর 
িনকট o রাsার ধাের আর-eকিট বাঁধাঘাট পু িরণী। পlীবাসী সাধারণ েলােক eখােন sানািদ কের eবং পানীয় 
জল লয়; uদয্ান গৃেহর পি ম ধােরo uদয্ান পথ, েসi পেথর দিkণ-পি েম রnনশালা। আজ eখােন খুব 
ধুমধাম, ঠাকুর o ভkেদর েসবা হiেব। সুেরশ o রাম সবর্দা তttাবধান কিরেতেছন। 
 
        uদয্ানগৃেহর বারাnােতo ভkেদর সমােবশ হiয়ােছ। েকহ েকহ eকাকী বা বnুসে  pথেমাk পু িরণীর 
ধাের েবড়াiেতেছন। েকহ েকহ বাঁধাঘােট মােঝ মােঝ আিসয়া িব াম কিরেতেছন। 
 
        সংকীতর্ন চিলেতেছ। সংকীতর্ন গৃহমেধয্ ভেkর জনতা হiয়ােছ। ভবনাথ, িনর ন, রাখাল, সুেরnd, রাম, 
মাsার, মিহমাচরণ o মিণ মিlক iতয্ািদ aেনেকi uপিsত। aেনকgিল bাhভko uপিsত। 
 
        মাথুর গান হiেতেছ। কীতর্িনয়া pথেম েগৗরচিndকা গািহেতেছন। েগৗরা  সnয্াস কিরয়ােছন -- কৃ েpেম 
পাগল হiয়ােছন। তাঁর aদশর্েন নবdীেপর ভেkরা কাতর হiয়া কাঁিদেতেছন। তাi কীতর্িনয়া গািহেতেছন -- েগৗর 
eকবার চল নদীয়ায়। 
 
        তৎপের ীমতীর িবরহ aবsা বণর্না কিরয়া আবার গািহেতেছন। 
 
        ঠাকুর ভাবািব । হঠাৎ দ ায়মান হiয়া aিত কrণ sের আখর িদেতেছন -- “সিখ! হয় pাণবlভেক আমার 
কােছ িনেয় আয়, নয় আমােক েসখােন েরেখ আয়।” ঠাকুেরর ীরাধার ভাব হiয়ােছ। কথাgিল বিলেত বিলেতi 
িনবর্াk  হiেলন; েদহ snহীন, aধর্িনমীিলতেনt। সmূণর্ বাহয্শূনয্; ঠাকুর সমািধs হiয়ােছন! 
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        aেনkণ পের pকৃিতs হiেলন। আবার েসi কrণ sর। বিলেতেছন, “সিখ! তাঁর কােছ লেয় িগেয় তুi 
আমােক িকেন েন। আিম েতােদর দাসী হব! তুi েতা কৃ েpম িশখােয়িছিল! pাণবlভ!” 
 
        কীতর্িনয়ািদেগর গান চিলেত লািগল। ীমতী বিলেতেছন, “সিখ! যমুনার জল আনেত আিম যাব না। 
কদmতেল িpয় সখােক েদেখিছলাম, েসখােন েগেলi আিম িবhল হi!” 
 
        ঠাকুর আবার ভাবািব  হiেতেছন। দীঘর্িনঃ াস েফিলয়া কাতর হiয়া বিলেতেছন, ‘আহা’ ‘আহা’! 
 
        কীতর্ন চিলেতেছ -- ীমিতর uিk -- 
 
        গান -- শীতল তছু a  েহির স সুখ লালেস (েহ)। 
 
        মােঝ মােঝ আখর িদেতেছন (না হয় েতােদর হেব, আমায় eকবার েদখা েগা)। (ভূষেণর ভূষণ েগেছ আর 
ভূষেণ কাজ নাi)। (আমার সুিদন িগেয় dিদর্ন হেয়েছ) (dদর্শার িদন িক েদির হয় না)। 
 
        ঠাকুর আখর িদেতেছন -- (েস কাল িক আজo হয় নাi)। 
 
        কীতর্িনয়া আখর িদেতেছন -- (eতকাল েগল, েস কাল িক আজo হয় নাi)। 
 
        গান - মিরব মিরব সিখ, িন য় মিরব, 
 (আমার) কানু েহন gণিনিধ কাের িদেয় যাব। 
 না েপাড়াio রাধা a , না ভাসাio জেল, 
 (েদেখা েযন a  েপাড়াio না েগা) 
 (কৃ  িবলােসর a  ভাসাio না েগা) 
 (কৃ  িবলােসর a  জেল না ডারিব, aনেল না িদিব) 
 মিরেল তুিলেয় েরখ তমােলর ডােল। 
 (েবঁেধ তমােল রাখিব) (তােত পরশ হেব) 
 (কােলােত পরশ হেব) (কৃ  কােলা তমাল কােলা) 
 (কােলা বড় ভালবািস) (িশ কাল হ’েত) 
 (আমার কানু aনুগত তনু) 
 (েদখ েযন কানু ছাড়া কেরা না েগা)। 
 
        ীমতীর দশম দশা -- মূিছর্তা হiয়া পিড়য়ােছন। 
 
        গান -- ধিন েভল মূরিছত, হরল েগয়ান, (নাম কিরেত কিরেত) (হাট িক ভাঙিল রাi) তখনi েতা pাণসিখ 
মুদিল নয়ান। (ধিন েকন eমন হল) (ei েয কথা কiেতিছল) েকহ েকহ চnন েদয় ধিনর aে ; েকহ েকহ েরাuত 
িবষাদতরে । (সােধর pাণ যােব বেল) েকহ েকহ জল ঢািল েদয় রাiেয়র বদেন (যিদ বাঁেচ) (েয কৃ  aনুরােগ 
মের, েস িক জেল বাঁেচ)। 
 
        মূিছর্তা েদিখয়া সখীরা কৃ নাম কিরেতেছন। শয্ামনােম তাঁহার সংjা হiল। তমাল েদেখ ভাবেছন বুিঝ 
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সmুেখ কৃ  eেসেছন। 
 
        গান -- শয্ামনােম pাণ েপেয়, ধিন iিত uিত চায়, না েদিখ েস চাঁদমুখ কাঁেদ uভরায়। (বেল, কiের 

ীদাম) (েতারা যার নাম নাiিল কi) (eকবার eেন েদখা েগা) সmুেখ তমাল তr েদিখবাের পায়। (তখন) েসi 
তমালতr কির িনরীkণ (বেল oi েয চূড়া) (আমার কৃে র oi েয চূড়া েদখা যায়)। 
 
        সখীরা যুিk কিরয়া মথুরায় দূতী পাঠাiয়ােছন। িতিন eকজন মথুরাবািসনীর সিহত পিরচয় কিরেলন -- 
 
        গান -- eক রমণী সমবয়িসনী, িনজ পিরচয় পুেছ। 
 
        ীমতীর সখী দূতী বলেছন -- আমায় ডাকেত হেব না, েস আপিন আসেব। দূতী মথুরাবািসনীর সে  
েযখােন আেছন েসiখােন যাiেতেছন। তৎপের বয্াকুল হয় েকঁেদ েকঁেদ ডাকেছন -- 
 
        “েকাথায় হির েহ, েগাপীজনজীবন! pাণপlভ! রাধাবlভ! লjািনবারণ হির! eকবার েদখা দাo। আিম 
aেনক গরব কের eেদর বেলিছ, তুিম আপিন েদখা িদেব।” 
 
        গান -- মধুপুর নাগরী, হাঁসী কহত িফির, েগাকুেল েগাপ েকাঁয়াির (হায় েগা) (েকমন কের বা যািব েগা) 
(eমন কানঙািলনী েবশ)। সpম dার পাের রাজা ৈবঠত, তাঁহা কাঁহা যাoিব নাির। (েকমন কের বা যািব) (েতার 
সাহস েদেখ লােজ মির বল েকমন যািব)। হা হা নাগর েগাপীজনজীবন (কাঁহা নাগর েদখা িদেয় দাসীর pাণ রাখ!) 
(েকাথায় েগাপীজনজীবন pাণবlভ!) (েহ মথুরনাথ, েদখা িদেয় দাসীর মন pাণ রাখ হির, হা হা রাধাবlভ!) 
(েকাথায় আছ েহ, hদয়নাথ hদয়বlভ লjািনবারণ হির) (েদখা িদেয় দাসীর মান রাখ হির)। হা হা নাগর 
েগাপীজনজীবনধন, দূতী ডাকত uভরায়। 
 
        েকাথায় েগাপীজনজীবন pাণবlভ! ei কথা িনয়া ঠাকুর সমািধs হiেলন। কীতর্নােn কীতর্িনয়ারা uc 
সংকীতর্ন কিরেতেছন। pভু আবার দ ায়মান! সমািধs! কতক সংjা লাভ কিরয়া asুট sের বিলেতেছন, “িকট্ন 
িকট্ন” (কৃ  কৃ )। ভােব িনমg। নাম সmূণর্ ucারণ হiেতেছ না। 
 
        রাধাকৃে র িমলন হiল। কীতর্িনয়ারা oi ভােবর গান গািহেতেছন। 
 
        ঠাকুর আখর িদেতেছন -- 
 
      “ধিন দাঁড়ােলা ের 
 a  েহলাiেয় ধিন দাঁড়ােলা ের। 
       শয্ােমর বােম ধিন দাঁড়ােলা ের। 
 তমাল েবিড় েবিড় ধিন দাঁড়ােলা ের।” 
 
        eiবার নামসংকীতর্ন। তাহারা েখাল-করতাল সে  গািহেত লািগল “রােধ েগািবn জয়!” ভেkরা সকেলi 
unt! 
 
        ঠাকুর নৃতয্ কিরেতেছন। ভেkরাo তাঁহােক েবিড়য়া আনেn নািচেতেছন। মুেখ “রােধ েগািবn জয়, রােধ 
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েগািবn জয়।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

সরলতা o ঈ রলাভ -- ঈ েরর েসবা আর সংসােরর েসবা 
 
        কীতর্নােn ঠাকুর ভkসে  eকটু uপেবশন কিরয়ােছন। eমন সমেয় িনর ন আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম 
কিরেলন। ঠাকুর তাঁহােক েদিখয়াi দাঁড়াiয়া uিঠেলন। আনেn িবsািরত েলাচেন সিsত মূেখ বিলয়া uিঠেলন, 
“তুi eেসিছস!” 
 
        (মাsােরর pিত) -- “েদখ, e-েছাকরািট বড় সরল। সরলতা পূবর্জেn aেনক তপসয্া না করেল হয় না। 
কপটতা, পােটায়ারী -- e-সব থাকেত ঈ রেক পাoয়া যায় না। 
 
        “েদখেছা না, ভগবান েযখােন aবতার হেয়েছন, েসখােনi সরলতা। দশরথ কত সরল। নn -- ীকৃে র 
বাবা কত সরল। েলােক বেল, আহা িক sভাব, িঠক েযন নn েঘাষ!” 
 
        ভkরা সরল। ঠাকুর িক iি ত কিরেতেছন েয, আবার ভগবান aবতীণর্ হেয়েছন? 
 
        ীরামকৃ  (িনর েনর pিত) -- েদখ, েতার মুেখ েযন eকটা কােলা আবরণ পেড়েছ। তুi আিফেসর কাজ 
কিরস িক না, তাi পেড়েছ। আিফেসর িহসাবপt করেত হয়, -- আরo নানারকম কাজ আেছ; সবর্দা ভাবেত হয়। 
 
        “সংসারী েলােকরা েযমন চাকির কের তুio চাকির করিছস। তেব eকটু তফাত আেছ। তুi মার জনয্ 
চাকির sীকার কেরিছস। 
 
        “মা grজন bhময়ীsrপা। যিদ মাগেছেলর জেনয্ চাকির করিতস, তাহেল আিম বলতুম, িধk ! িধk ! শত 
িধk ! eকশ িছ! 
 
        (মিণ মিlেকর pিত) -- “েদখ, েছাকরািট ভারী সরল। তেব আজকাল eকটু-আধটু িমথয্া কথা কয়, ei যা 
েদাষ। েসিদন বেল েগল েয আসেব, িকnt আর eল না। (িনর েনর pিত) তাi রাখাল বেলিছল -- তুi eঁেড়দেয় 
eেসo েদখা কিরস নাi েকন?” 
 
        িনর ন -- আিম eঁেড়দেয় সেব dিদন eেসিছলাম। 
 
        ীরামকৃ  (িনর েনর pিত) -- iিন েহডমাsার! েতার সে  েদখা করেত িগিছেলন। আিম পািঠেয়িছলাম। 
(মাsােরর pিত) তুিম েসিদন বাবুরামেক আমার কােছ পািঠেয় িদেয়িছেল? 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

 ীরাধাকৃ  o েগাপীেpম  
 
        ঠাকুর পি েমর কামরায় d-চারজন ভেkর সিহত কথাবাতর্া কিহেতেছন। েসi ঘের েটিবল-েচয়ার 
কেয়কখানা জড় করা িছল। 
 
        ঠাকুর েটিবেল ভর িদয়া aেধর্ক দাঁিড়েয়েছন, aেধর্ক বেসেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আহা, েগাপীেদর িক aনুরাগ! তমাল েদেখ eেকবাের েpেমাnাদ! ীমতীর 
erপ িবরহানল েয চেkর জল েস আgেনর ঝাঁেয িকেয় েযত -- জল হেত হেত বা  হেয় uেড় েযত। কখনo 
কখনo তাঁর ভাব েকu েটর েপত না। সােয়র দীিঘেত হািত নামেল েকu েটর পায় না। 
 
        মাsার -- আেj হাঁ, েগৗরাে রo oiরকম হেয়িছল। বন েদেখ বৃnাবন েভেবিছেলন, সমুd েদেখ যমুনা 
েভেবিছেলন -- 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, েসi েpেমর যিদ eকিবn ু কাr হয়! িক aনুরাগ! িক ভালবাসা! ধু েষাল আনা 
aনুরাগ নয়, পাঁচ িসকা পাঁচ আনা! eরi নাম েpেমাnাদ। কথাটা ei তাঁেক ভালবাসেত হেব। তাঁর জনয্ বয্াকুল 
হেত হেব। তা তুিম েয পেথi থাক, সাকােরi িব াস কর বা িনরাকােরi িব াস কর, -- ভগবান মানুষ হেয় 
aবতার হন, e-কথা িব াস কর আর না কর; -- তাঁেত aনুরাগ থাকেলi হল। তখন িতিন েয েকমন, িনেজi 
জািনেয় েদেবন। 
 
        “যিদ পাগল হেত হয়, সংসােরর িজিনস লেয় েকন পাগল হেব? যিদ পাগল হেত হয়, তেব ঈ েরর জনয্ 
পাগল হo!” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ভবনাথ, মিহমা pভৃিত ভkসে  হিরকথাpসে  
 
        ঠাকুর হলঘের আবার িফিরেলন। তাঁহার বিসবার আসেনর কােছ eকিট তািকয়া েদoয়া হiল। ঠাকুর 
বিসবার সময় “o ঁ তৎসৎ” ei মnt ucারণ কিরয়া তািকয়া sশর্ কিরেলন। িবষয়ী েলােকরা ei বাগােন আসা-
যাoয়া কের o ei সকল তািকয়া বয্বহার কের; eiজনয্ বুিঝ ঠাকুর oi মnt ucারণ কিরয়া uপাধানিট d 
কিরয়া লiেলন; ভবনাথ, মাsার pভৃিত কােছ বিসেলন। েবলা aেনক হiয়ােছ, eখনo খাoয়া-দাoয়ার আেয়াজন 
হয় নাi। ঠাকুর বালক sভাব। বিলেলন, “কiেগা, eখনo েয েদয় না। নেরnd েকাথায়?” 
 
        eকজন ভk (ঠাকুেরর pিত সহােসয্) -- মহাশয়! রামবাবু aধয্k। িতিন সব েদখেছন। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- রাম aধয্k! তেবi হেয়েছ! 
 
        eকজন ভk -- আjা, রামবাবু েযখােন aধয্k, েসখােন eiরকমi হেয় থােক। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- সুেরnd েকাথায়? আহা, সুেরেndর েবশ sভাবিট হেয়েছ। বড় s  বkা, 
কাrেক ভয় কের কথা কয় না। আর েদখ খুব মুkহs। েকu তার কােছ সাহােযয্র জনয্ েগেল ধুহােত েফের না। 
(মাsেরর pিত) তুিম ভগবানদােসর কােছ িগেয়িছেল, িকরকম েদখেল? 
 
        মাsার -- আjা, কালনায় িগেয়িছলাম। ভগবানদাস খুব বুেড়া হেয়েছন। রােt েদখা হেয়িছল, কাঁথার uপর 

েয়িছেলন। pসাদ eেন eকজন খাiেয় িদেত লাগল। েচঁিচেয় কথা কiেল নেত পান। আপনার নাম েন বলেত 
লাগেলন, েতামােদর আর ভাবনা িক? 
 
        “েসi বািড়েত নাম-bেhর পূজা হয়।” 
 
        ভবনাথ (মাsােরর pিত) -- আপিন aেনকিদন দিkেণ ের যান নাi। iিন আমােক দিkেণ ের আপনার 
িবষয় িজjাসা করিছেলন, আর বলিছেলন েয, মাsােরর িক arিচ হেয় েগল। 
 
        ei বিলয়া ভবনাথ হািসেত লািগেলন। ঠাকুর uভেয়র কেথাপকথন সমs িনেতিছেলন। মাsােরর pিত 
সেsেহ দৃি  কিরয়া বিলেতেছন, হয্াঁ েগা, তুিম aেনকিদন যাo নাi েকন বল েদিখ? 
 
        মাsার েতা েতা কিরেত লািগেলন। 
 
        eমন সময় মিহমাচরণ আিসয়া uপিsত। মিহমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরেক ভারী dাভিk কেরন o 
সবর্দা দিkেণ ের যান। bাhণ সnান, িকছু পাি তয্o আেছ। iংেরজী, সংsৃত aেনক gn পিড়য়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, মিহমার pিত) -- eিক! eখােন জাহাজ eেস uপিsত। (সকেলর হাসয্) eমন 
জায়গায় িডিঙ-িটিঙ আসেত পাের; e েয eেকবাের জাহাজ! (সকেলর হাসয্) তেব eকটা কথা আেছ -- eটা 
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আষাঢ় মাস। (সকেলর হাসয্) 
 
        মিহমাচরেণর সে  aেনক কথাবাতর্া হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- আcা, েলাকেক খাoয়ােনা eকরকম তাঁরi েসবা করা, িক বল? সব জীেবর 
িভতের িতিন aিgrেপ রেয়েছন। খাoয়ােনা িকনা, তাঁেক আhিত েদoয়া। 
 
        “িকnt তা বেল aসৎ েলাকেক খাoয়ােত নাi। eমন েলাক, যারা বয্িভচারািদ মহাপাতক কেরেছ -- েঘার 
িবষয়াসk েলাক, eরা েযখােন বেস খায়, েস জায়গায় সাত হাত মািট aপিবt হয়। 
 
        “hেদ িসoেড় eকবার েলাক খাiেয়িছল। তােদর মেধয্ aেনেকi খারাপ েলাক। আিম বললুম, ‘েদখ hেদ, 
oেদর যিদ তুi খাoয়াস, তেব ei েতার বািড় েথেক চললুম।’ (মিহমার pিত) -- আcা, আিম েনিছ, তুিম আেগ 
েলাকেদর খুব খাoয়ােত, eখন বুিঝ খরচা েবেড় েগেছ?” (সকেলর হাসয্) 
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প ম পিরেcদ 
 

bাhভkসে  
 
        eiবার পাতা হiেতেছ। দিkেণর বারাnায়। ঠাকুর মিহমাচরণেক বিলেতেছন, আপিন eকবার যাo, েদেখা 
oরা সব িক করেছ। আর আপনােক আিম বলেত পাির না, না হয় eকটু পিরেবশন করেল? মিহমাচরণ বিলেতেছন, 
“িনেয় আসকু না তারপর েদখা যােব,” ei বিলয়া ‘h ঁ h ঁ কিরয়া eকটু দালােনর িদেক েগেলন, িকnt িকয়ৎkণ 
পের িফিরয়া আিসেলন। 
 
        ঠাকুর ভkসে  পরমানেn আহার কিরেত বিসেলন। আহারােn ঘের আিসয়া িব াম কিরেতেছন। ভেkরাo 
দিkেণর পু িরণীর বাঁধা ঘােট আচমন কিরয়া পান খাiেত খাiেত আবার ঠাকুেরর কােছ আিসয়া জুিটেলন। 
সকেলi আসন gহণ কিরেলন। েবলা diটার পর pতাপ আিসয়া uপিsত। িতিন eকজন bাhভk। আিসয়া 
ঠাকুরেক aিভবাদন কিরেলন। pতােপর সিহত aেনক কথাবাতর্া হiেতেছ। 
 
        pতাপ -- মহাশয়! আিম পাহােড় িগেয়িছলাম। (দািজর্িলং-e) 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt েতামার শরীর েতা তত ভাল হয় নাi। েতামার িক aসুখ হেয়েছ? 
 
        pতাপ -- আjা, তাঁর েয aসুখ িছল, আমারo েসi aসুখ হেয়েছ। 
 
        েকশেবর oi aসুখ িছল। েকশেবর aনয্ানয্ কথা হiেত লািগল। pতাপ বিলেত লািগেলন, েকশেবর ৈবরাগয্ 
বালয্কাল েথেকi েদখা িগেয়িছল। তাঁেক আhাদ আেমাদ করেত pায় েদখা েযত না। িহn ু কেলেজ পড়েতন, েসi 
সময় সেতয্েndর সে  তাঁর খুব বnুt হয়। আর oi সূেt ীযুk েদেবndনাথ ঠাকুেরর সে  আলাপ হয়। েকশেবর 
di-i িছল। েযাগo িছল, ভিko িছল। সমেয় সমেয় তাঁর ভিkর eত ucাস হত েয মােঝ মােঝ মূছর্া হত। 
গৃহsেদর িভতর ধমর্ আনা তাঁর জীবেনর pধান uেdশয্ িছল। 
 

[েলাকমানয্ o aহংকার -- “আিম কতর্া” “আিম gr” -- দশর্েনর লkণ ] 
 
        eকিট মহারা েদশীয় stীেলাক সmেn কথা হiেতেছ। 
 
        pতাপ -- e-েদেশর েমেয়রাo েকu েকu িবেলেত েগেছ। eকিট মহারা  েদেশর েমেয়, খুব পি ত, 
িবেলেত িগিছল। িতিন িকnt ী ান হেয়েছন। মহাশয় িক তাঁর নাম েনেছন? 
 
        ীরামকৃ  -- না; তেব েতামার মুেখ যা নলুম তােত েবাধ হেc েয, তার েলাকমানয্ হবার icা। erপ 
aহংকার ভাল নয়। ‘আিম করিছ’, eিট ajান েথেক হয়; েহ ঈ র, তুিম করছ -- eiিট jান। ঈ রi কতর্া আর 
সব aকতর্া। 
 
        “ ‘আিম’ ‘আিম’ করেল কত েয dগর্িত হয় বাছুেরর aবsা ভাবেল বুঝেত পারেব। বাছুর ‘হাm  মা’ ‘হাm  মা’ 
(আিম আিম) কের। তার dগর্িত েদখ। হয়েতা সকাল েথেক সnয্া পযর্n লা ল টানেত হেc; েরাদ নাi, বৃি  নাi। 



1884, 15i জুন 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

হয়েতা কসাi েকেট েফলেল। মাংসgেলা েলােক খােব। ছালটা চামড়া হেব। েসi চামড়ায় জুেতা ei সব ৈতয়ার 
হেব। েলাক তার uপর পা িদেয় চেল যােব। তােতo dগর্িতর েশষ হয় না। চামড়ায় ঢাক ৈতয়ার হয়। আর ঢােকর 
কািঠ িদেয় aনবরত চামড়ার uপর আঘাত কের। aবেশেষ িকনা নাড়ীভঁুিড়gেলা িনেয় তাঁত ৈতয়ার কের; যখন 
ধুনুরীর তাঁত ৈতয়ার হয় তখন েধানবার সময় ‘তঁুh তঁুh’ বেল। আর ‘হাm  মা, হাm  মা’ বেল না। তঁুh তঁুh বেল, 
তেবi িনsার, তেবi তার মুিk। কমর্েkেt আর আসেত হয় না। 
 
        “জীবo যখন বেল, ‘েহ ঈ র, আিম কতর্া নi, তুিমi কতর্া -- আিম যnt, তুিম যntী’, তখনi জীেবর 
সংসার-যntণা েশষ হয়। তখনi জীেবর মুিk হয়, আর e কমর্েkেt আসেত হয় না।” 
 
        eকজন ভk -- জীেবর aহংকার েকমন কের যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রেক দশর্ন না করেল aহংকার যায় না। যিদ কাr aহংকার িগেয় থােক, তার aবশয্ 
ঈ রদশর্ন হেয়েছ। 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়! েকমন কের জানা যায় েয, ঈ রদশর্ন হেয়েছ? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রদশর্েনর লkণ আেছ। ীমdাগবেত আেছ, েয বয্িk ঈ রদশর্ন কেরেছ, তার চািরিট 
লkণ হয়, (1) বালকবৎ, (2) িপশাচবৎ, (3) জড়বৎ, (4) unাদবৎ। 
 
        “যার ঈ রদশর্ন হেয়েছ, তার বালেকর sভাব হয়। েস িtgণাতীত -- েকান gেণর আঁট নাi। আবার িচ 
a িচ তার কােছ di সমান -- তাi িপশাচবৎ। আবার পাগেলর মেতা ‘কভু হােস, কভু কাঁেদ’; ei বাবুর মেতা 
সােজ-েগােজ, আবার খািনক পের নয্াংটা; বগেলর িনেচ কাপড় েরেখ েবড়ােc -- তাi unাদবৎ। আবার কখনo 
বা জেড়র নয্ায় চুপ কের বেস আেছ -- জড়বৎ।” 
 
        eকজন ভk -- ঈ রদশর্েনর পর িক aহংকার eেকবাের যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- কখন কখন িতিন aহংকার eেকবাের পুঁেছ েফেলন -- েযমন সমািধ aবsায়। আবার pায় 
aহংকার eকটু েরেখ েদন। িকnt েস aহংকাের েদাষ নাi। েযমন বালেকর aহংকার। পাঁচ বছেরর বালক ‘আিম’ 
‘আিম’ কের িকnt কাr aিন  করেত জােন না। 
 
        “পরশমিণ ছঁুেল েলাহা েসানা হেয় যায়। েলাহার তেরায়াল েসানার তেরায়াল হেয় যায়। তেরায়ােলর আকার 
থােক, কাr aিন  কের না। েসানার তেরায়ােল মারা কাটা চেল না।” 
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ষ  পিরেcদ 
 

িবলােত কা েনর পূজা -- জীবেনর uেdশয্ কমর্ না ঈ রলাভ? 
 
        ীরামকৃ  (pতােপর pিত) -- তুিম িবলােত িগেয়িছেল, িক েদখেল, সব বল। 
 
        pতাপ -- িবলােতর েলােকরা আপিন যােক কা ন বেলন, তারi পূজা কের -- aবশয্ েকu েকu ভাল েলাক 
-- aনাসk েলাক আেছ। িকnt সাধারণতঃ আগােগাড়া রেজাgেণর কা । আেমিরকােতo তাi েদেখ eলুম। 
 

[িবলাত o কমর্েযাগ -- কিলযুেগ কমর্েযাগ না ভিkেযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  (pতাপেক) -- িবষয়কেমর্ আসিk ধু েয িবলােত আেছ, eমন নয়। সব জায়গায় আেছ। তেব 
িক জান? কমর্কা  হেc আিদকা । সttgণ (ভিk, িবেবক, ৈবরাগয্, দয়া ei সব) না হেল ঈ রেক পাoয়া যায় 
না। রেজাgেণ কােজর আড়mর হয়। তাi রেজাgণ েথেক তেমাgণ eেস পেড়। েবিশ কাজ জড়ােলi ঈ রেক 
ভুিলেয় েদয়। আর কািমনী-কা েন আসিk বােড়। 
 
        “তেব কমর্ eেকবাের তয্াগ করবার েজা নাi। েতামার pকৃিতেত েতামায় কমর্ করােব। তা তুিম icা কর 
আর নাi কর। তাi বেলেছ aনাসk হেয় কমর্ কর। aনাসk হেয় কমর্ করা; -- িকনা, কেমর্র ফল আকাkা 
করেব না। েযমন পূজা জপতপ করেছা, িকnt েলাকমানয্ হবার িকmা পুণয্ করবার জনয্ নয়। 
 
        “erপ aনাসk হেয় কমর্ করার নাম কমর্েযাগ। ভারী কিঠন। eেক কিলযুগ, সহেজi আসিk eেস যায়। 
মেন করিছ aনাসk হেয় কাজ করিছ িকnt েকাn  িদক িদেয় আসিk eেস যায়, জানেত েদয় না। হয়েতা পূজা 
মেহাৎসব করলুম, িক aেনক গিরব কাঙালেদর েসবা করলমু -- মেন করলুম েয, aনাসk হেয় করিছ, িকnt  
েকাn  িদক িদেয় েলাকমানয্ হবার icা হেয়েছ, জানেত েদয় না। তেব eেকবাের aনাসk হoয়া সmব েকবল 
তাঁর, যাঁর ঈ র দশর্ন হেয়েছ।” 
 
        eকজন ভk -- যাঁরা ঈ রেক লাভ কেরন নাi তাঁেদর uপায় িক? তাঁরা িক িবষয়কমর্ সব েছেড় েদেবন? 
 
        ীরামকৃ  -- কিলেত ভিkেযাগ। নারদীয় ভিk। ঈ েরর নামgণগান o বয্াকুল হেয় pাথর্না করা; ‘েহ 
ঈ র, আমায় jান দাo, আমায় েদখা দাo।’ কমর্েযাগ বড় কিঠন। তাi pাথর্না করেত হয়, ‘েহ ঈ র, আমার কমর্ 
কিমেয় দাo। আর েযটুকু কমর্ েরেখেছা, েসটুকু েযন েতামার কৃপায় aনাসk হেয় করেত পাির। আর েযন েবিশ 
কমর্ জড়ােত না icা হয়।’ 
 
        “কমর্ ছাড়বার েজা নাi। আিম িচnা করিছ, আিম ধয্ান করিছ, eo কমর্। ভিkলাভ করেল িবষয়কমর্ 
আপনা-আপিন কেম যায়। আর ভাল লােগ না। oলা িমছিরর পানা েপেল িচেটgেড়র পানা েক েখেত চায়?” 
 
        eকজন ভk -- িবেলেতর েলােকরা েকবল “কমর্ কর” কের। কমর্ তেব জীবেনর uেdশয্ নয়? 
 
        ীরামকৃ  -- জীবেনর uেdশয্ ঈ রলাভ। কমর্ েতা আিদকা ; জীবেনর uেdশয্ হেত পাের না। তেব 
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িন ামকমর্ eকিট uপায়, -- uেdশয্ নয়। 
 
        “শmু বলেল, eখন ei আশীবর্াদ কrন েয, টাকা আেছ, েসgিল সdয্েয় যায়, -- হাসপাতাল, িডেsনসাির 
করা, রাsা-ঘাট করা, কুেয়া করা ei সেব। আিম বললাম, e-সব কমর্ aনাসk হেয় করেত পারেল ভাল, িকnt 
তা বড় কিঠন। আর যাi েহাক eিট েযন মেন থােক েয, েতামার মানবজেnর uেdশয্ ঈ রলাভ। হাসপাতাল, 
িডেsনসাির করা নয়! মেন কর ঈ র েতামার সামেন eেলন; eেস বলেলন, তুিম বর লo। তাহেল তুিম িক 
বলেব, আমায় কতকgেলা হাসপাতাল, িডেsনসাির কের দাo, না বলেব -- েহ ভগবান, েতামার পাদপেd েযন 

dাভিk হয়, আর েযন েতামােক আিম সবর্দা েদখেত পাi। হাসপাতাল, িডেsনসাির -- e-সব aিনতয্ বst। 
ঈ রi বst আর সব aবst। তাঁেক লাভ হেল আবার েবাধ হয়, িতিনi কতর্া আমরা aকতর্া। তেব েকন তাঁেক েছেড় 
নানা কাজ বািড়েয় মির? তাঁেক লাভ হেল তাঁর icায় aেনক হাসপাতাল, িডেsনসাির হেত পাের। তাi বলিছ, 
কমর্ আিদকা । কমর্ জীবেনর uেdশয্ নয়। সাধন কের আরo eিগেয় পড়। সাধন করেত করেত আরo eিগেয় 
পড়েল েশেষ জানেত পারেব েয ঈ রi বst, আর সব aবst, ঈ রলাভi জীবেনর uেdশয্। 
 
        “eকজন কাঠুের বেন কাঠ কাটেত িগিছল। হঠাৎ eক bhচারীর সে  েদখা হল। bhচারী বলেলন, ‘oেহ, 
eিগেয় পেড়া।’ কাঠুের বািড়েত িফের eেস ভাবেত লাগল bhচারী eিগেয় েযেত বলেলন েকন? 
 
        “eiরকেম িকছুিদন যায়। আর-eকিদন মেন পড়ল bhচারী বেলেছন, ‘eিগেয় পড়।’ তখন আবার বেন 
িগেয় eিগেয় েদেখ নদীর ধাের rেপার খিন। e-কথা েস sেpo ভােব নাi। তখন খিন েথেক েকবল rেপা িনেয় 
িগেয় িবিk করেত লাগল। eত টাকা হল েয আি ল হেয় েগল। 
 
        “আবার িকছুিদন যায়। eকিদন বেস ভাবেছ bhচারী েতা আমােক rেপার খিন পযর্n েযেত বেলন নাi -- 
িতিন েয eিগেয় েযেত বেলেছন। eবার নদীর পাের িগেয় েদেখ, েসানার খিন! তখন েস ভাবেল, oেহা! তাi 
bhচারী বেলিছেলন, eিগেয় পড়। 
 
        “আবার িকছুিদন পের eিগেয় েদেখ, হীের মািণক রািশকৃত পেড় আেছ। তখন তার কুেবেরর মেতা ঐ যর্ 
হল। 
 
        “তাi বলিছ েয, যা িকছু কর না েকন, eিগেয় েগেল আরo ভাল িজিনস পােব। eকটু জপ কের udীপন 
হেয়েছ বেল মেন কেরা না, যা হবার তা হেয় েগেছ। কমর্ িকnt জীবেনর uেdশয্ নয়। আরo eেগাo, কমর্ িন াম 
করেত পারেব। তেব, িন ামকমর্ বড় কিঠন, তাi ভিk কের বয্াকুল হেয় তাঁেক pাথর্না কর, ‘েহ ঈ র, েতামার 
পাদপেd ভিk দাo, আর কমর্ কিমেয় দাo; আর েযটুকু রাখেব, েসটুকু কমর্ েযন িন াম হেয় করেত পাির’। 
 
        “আরo eিগেয় েগেল ঈ রেক লাভ হেব। তাঁেক দশর্ন হেব। kেম তাঁর সে  আলাপ কথাবাতর্া হেব।” 
 
        েকশেবর sগর্লােভর পর মিnেরর েবদী লiয়া েয িববাদ হয়, eiবার তাহার কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  (pতােপর pিত) -- নিছ েতামার সে  েবদী িনেয় নািক ঝগড়া হেয়েছ। যারা ঝগড়া কেরেছ, 
তারা েতা সব হের, পয্ালা, প া! (সকেলর হাসয্) 
 
        (ভkেদর pিত) -- “েদখ, pতাপ, aমৃত -- e-সব শাঁখ বােজ। আর যা সব ন তােদর েকান আoয়াজ 
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নাi।” (সকেলর হাসয্) 
 
        pতাপ -- মহাশয়, বােজ যিদ বলেলন েতা আঁেবর কিশo বােজ। 
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সpম পিরেcদ 
 

bাhসমাজ o ীরামকৃ  -- pতাপেক িশkা 
 
        ীরামকৃ  (pতােপর pিত) -- েদেখা, েতামােদর bাhসমােজর েলকচার নেল েলাকটার ভাব েবশ েবাঝা 
যায়। eক হিরসভায় আমায় িনেয় িগিছল। আচাযর্ হেয়িছেলন eকজন পি ত, তাঁর নাম সামাধয্ায়ী। বেল িক, ঈ র 
নীরস, আমােদর েpমভিk িদেয় তাঁেক সরস কের িনেত হেব। ei কথা েন aবাk ! তখন eকটা গl মেন 
পড়ল। eকিট েছেল বেলিছল, আমার মামার বািড়েত aেনক েঘাড়া আেছ, eকেগায়াল েঘাড়া! eখন েগায়াল যিদ 
হয় তাহেল কখনo েঘাড়া থাকেত পাের না, গr থাকাi সmব। erপ aসmd কথা নেল েলােক িক ভােব? ei 
ভােব েয, েঘাড়া-েটাড়া িকছুi নাi (সকেলর হাসয্) 
 
        eকজন ভk -- েঘাড়া েতা নাi-i। গro নাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ েদিখn , িযিন রসsrপ তাঁেক িকনা বলেছ ‘নীরস’। eেত ei েবাঝা যায় েয, ঈ র েয 
িক িজিনস, কখনo aনুভব কের নাi। 
 

[“আিম কতর্া”, “আমার ঘর” ajান -- জীবেনর uেdশয্ “ডুব দাo” ] 
 
        ীরামকৃ  (pতােপর pিত) -- েদখ, েতামায় বিল, তুিম েলখাপড়া জান, বুিdমান, গmীরাtা। েকশব আর 
তুিম িছেল, েযন েগৗর-িনতাi dভাi। েলকচার েদoয়া, তকর্, ঝগড়া, বাদ-িবসmাদ -- eসব aেনক েতা হল। আর 
িক e-সব েতামার ভাল লােগ? eখন সব মনেট কুিড়েয় ঈ েরর িদেক দাo। ঈ েরেত eখন ঝাঁপ দাo। 
 
        pতাপ -- আjা হাঁ, তার সেnহ নাi, তাi করা কতর্বয্। তেব e-সব করা তাঁর নামটা যােত থােক। 
 
        ীরামকৃ  (হািসয়া) -- তুিম বলেছা বেট, তাঁর নাম রাখবার জনয্ সব করেছা; িকnt িকছুিদন পের e-ভাবo 
থাকেব না। eকটা গl েশান -- 
 
        “eকজন েলােকর পাহােড়র uপর eকখানা ঘর িছল। কঁুেড়ঘর। aেনক েমহনত কের ঘরখািন কেরিছল। 
িকছুিদন পের eকিদন ভারী ঝড় eল। কুঁেড়ঘর টলটল করেত লাগল। তখন ঘর রkার জনয্ েস ভারী িচিnত হল। 
বলেল, েহ পবনেদব, েদেখা ঘরিট েভেঙা না বাবা! পবনেদব িকnt নেছন না। ঘর মড়মড় করেত লাগল; তখন 
েলাকটা eকটা িফিকর ঠাoরােল; -- তার মেন পড়ল েয, হনুমান পবেনর েছেল। যাi মেন পড়া aমিন বয্s হেয় 
বেল uঠল -- বাবা! ঘর েভেঙা না, হনুমােনর ঘর, েদাহাi েতামার। তােতo িকছু হল না, ঘর মড়মড় কের ভাঙেত 
আরm হল। তখন pাণ বাঁচােত হেব, েলাকটা ঘর েথেক েবিরেয় আসবার সময় বলেছ -- যা শালার ঘর! 
 
        (pতােপর pিত) -- “েকশেবর নাম েতামায় রkা করেত হেব না। যা িকছু হেয়েছ, জানেব -- ঈ েরর 
icায়! তাঁর icােত হল আবার তাঁর icােত যােc; তুিম িক করেব? েতামার eখন কতর্বয্ েয ঈ েরেত সব মন 
দাo -- তাঁর েpেমর সাগের ঝাঁপ দাo। 
 
        ei কথা বিলয়া ঠাকুর েসi aতুলনীয় মধুর গান গািহেত লািগেলন: 
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 ডুb  ডুb  ডুb  rপসাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন ৷৷ 
 
        (pতােপর pিত) -- “গান নেল? েলকচার, ঝগড়া o-সব েতা aেনক হল, eখন ডুব দাo। আর e-সমুেd 
ডুব িদেল মরবার ভয় নাi। e েয aমৃেতর সাগর! মেন কেরা না েয eেত মানুষ েবেহড হয়; মেন কেরা না েয 
েবিশ ঈ র ঈ র করেল মানুষ পাগল হেয় যায়। আিম নেরndেক বেলিছলাম --” 
 
        pতাপ -- মহাশয়, নেরnd েক? 
 
        ীরামকৃ  -- o আেছ eকিট েছাকরা। আিম নেরndেক বেলিছলুম, েদখ, ঈ র রেসর সাগর। েতার icা 
হয় না িক েয, ei রেসর সাগের ডুব িদi? আcা মেন কর, eক খুিল রস আেছ, তুi মািছ হেয়িছস; তা েকাn খােন 
বেস রস খািব? নেরnd বলেল, ‘আিম খুিলর িকনারায় বেস মুখ বািড়েয় খাব।’ আিম িজjাসা কlুম, েকন? 
িকনারায় বসিব েকন? েস বলেল, ‘েবিশ দূের েগেল ডুেব যাব, আর pাণ হারাব!’ তখন আিম বললুম, ‘বাবা! 
সিcদানnসাগের ডুব িদেল মৃতুয্ হয় না, মানুষ aমর হয়। ঈ েরেত পাগল হেল মানুষ েবেহড হয় না।’ 
 
        (ভkেদর pিত) -- ‘আিম’ আর ‘আমার’ eiিটর নাম ajান। রাসমিণ কালীবািড় কেরেছন, ei কথাi 
েলােক বেল। েকu বেল না েয, ঈ র কেরেছন। ‘bাhসমাজ aমুক েলাক কের েগেছন’ -- e-কথা আর েকu বেল 
না েয, ঈ েরর icায় eিট হেয়েছ! আিম করিছ eiিটর নাম ajান। েহ ঈ র, তুিম কতর্া আর আিম aকতর্া; তুিম 
যntী, আিম যnt; eiিটর নাম jান। েহ ঈ র আমার িকছুi নয় -- e মিnর আমার নয়, e কালীবািড় আমার নয়, 
e সমাজ আমার নয়, e-সব েতামার িজিনস; e stী, পুt, পিরবার e-সব িকছুi আমার নয়, সব েতামার িজিনস; 
eর নাম jান। 
 
        “আমার িজিনস, আমার িজিনস, বেল -- েসi সকল িজিনসেক ভালবাসার নাম মায়া। সবাiেক ভালবাসার 
নাম দয়া। ধু bাhসমােজর েলাকgিলেক ভালবািস, িক ধু পিরবারেদর ভালবািস, eর নাম মায়া। ধু েদেশর 
েলাকgিলেক ভালবািস eর নাম মায়া; সব েদেশর েলাকেক ভালবাসা, সব ধেমর্র েলাকেদর ভালবাসা, eিট দয়া 
েথেক হয়, ভিk েথেক হয়। 
 
        “মায়ােত মানুষ বd হেয় যায়, ভগবান েথেক িবমুখ হয়। দয়া েথেক ঈ রলাভ হয়। কেদব, নারদ eঁরা 
দয়া েরেখিছেলন।” 
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a ম পিরেcদ 
 

pতাপেক িশkা -- bাhসমাজ o কািমনী-কা ন 
 
        pতাপ -- যারা মহাশেয়র কােছ আেসন, তাঁেদর kেম kেম unিত হেc েতা? 
 
        ীরামকৃ  -- আিম বিল েয, সংসার করেত েদাষ িক? তেব সংসাের দাসীর মেতা থাক। 
 

[গৃহেsর সাধন ] 
 
        “দাসী মিনেবর বািড়র কথায় বেল, ‘আমােদর বািড়’। িকnt তার িনেজর বািড় হয়েতা েকান পাড়াগাঁেয়। 
মিনেবর বািড়েক েদিখেয় মুেখ বেল, ‘আমােদর বািড়’। মেন জােন েয o-বািড় আমােদর নয়, আমােদর বািড় েসi 
পাড়াগাঁেয়। আবার মিনেবর েছেলেক মানুষ কের, আর বেল, ‘হির আমার বড় d ু হেয়েছ’; ‘আমার হির িমি  
েখেত ভালবােস না।’ ‘আমার হির’ মুেখ বেল বেট, িকnt জােন েয, হির আমার নয়, মিনেবর েছেল। 
 
        “তাi যারা আেস, তােদর আিম বিল, সংসার কর না েকন, তােত েদাষ নাi। তেব ঈ েরেত মন েরেখ কর, 
েজেনা েয বািড়ঘর পিরবার আমার নয়; e-সব ঈ েরর। আমার ঘর ঈ েরর কােছ। আর বিল েয, তাঁর পাদপেd 
ভিkর জনয্ বয্াকুল হেয় সবর্দা pাথর্না করেব।” 
 
        িবলােতর কথা আবার পিড়ল। eকজন ভk বিলেলন, আজকাল িবলােতর পি েতরা নািক ঈ র আেছন e-
কথা মােনন না। 
 
        pতাপ -- মুেখ েয যা বলুন, আnিরক তাঁরা েয েকu নািsক তা আমার েবাধ হয় না। ei জগেতর 
বয্াপােরর েপছেন েয eকটা মহাশিk আেছ, e-কথা aেনকেকi মানেত হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তাহেলi হল; শিk েতা মানেছ? নািsক েকন হেব? 
 
        pতাপ -- তা ছাড়া ioেরােপর পি েতরা moral government (সৎকােযর্র পুরsার আর পােপর শািs 
ei জগেত হয়) e-কথাo মােনন। 
 
        aেনক কথাবাতর্ার পর pতাপ িবদায় লiেত গােtাtান কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (pতােপর pিত) -- আর িক বলব েতামায়? তেব ei বলা েয, আর ঝগড়া-িববােদর িভতর 
েথেকা না। 
 
        “আর-eককথা -- কািমনী-কা নi ঈ র েথেক মানুষেক িবমুখ কের। েসিদেক েযেত েদয় না। ei েদখ না, 
সকেলi িনেজর পিরবারেক সুখয্াত কের। (সকেলর হাসয্) তা ভালi েহাক আর মni েহাক, -- যিদ িজjাসা 
কর, েতামার পিরবারিট েকমন গা, aমিন বেল, ‘আেj খুব ভাল’ -- ” 
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        pতাপ -- তেব আিম আিস। 
 
        pতাপ চিলয়া েগেলন। ঠাকুেরর aমৃতময়ী কথা, কািমনী-কা নতয্ােগর কথা সমাp হiল না। সুেরেndর 
বাগােনর বৃkিsত পtgিল দিkণাবায়ু সংঘােত dিলেতিছল o মমর্র শb কিরেতিছল। কথাgিল েসi শেbর সে  
িমশাiয়া েগল। eকবার মাt ভkেদর hদেয় আঘাত কিরয়া aবেশেষ aনn আকােশ লয়pাp হiল। 
 
        িকnt pতােপর hদেয় িক e-কথা pিত িনত হয় নাi? 
 
        িকয়ৎkণ পের ীযুk মিণলালা মিlক ঠাকুরেক বিলেতেছন -- 
 
        মহাশয়, ei েবলা দিkেণ ের যাtা কrন। আজ েসখােন েকশব েসেনর মা o বািড়র েমেয়রা আপনােক 
দশর্ন করেত যােবন। তাঁরা আপনােক না েদখেত েপেল হয়েতা dঃিখত হেয় িফের আসেবন। 
 
        কয় মাস হiল েকশব sগর্ােরাহন কিরয়ােছন। তাi তাঁহার বৃdা মাতাঠাকুরানী, পিরবার o বািড়র aনয্ানয্ 
েমেয়রা ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যাiেবন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণ মিlেকর pিত) -- েরােসা বাপ,ু eেক আমার ঘুম-টুম হয় নাi; -- তাড়াতািড় করেত পাির 
না। তারা েগেছ তা আর িক করব। আর েসখােন তারা বাগােন েবড়ােব, চয্াড়ােব -- েবশ আনn হেব। 
 
        িকয়ৎkণ িব াম কিরয়া ঠাকুর যাtা কিরেতেছন -- দিkেণ ের যাiেবন। খাiবার সময় সুেরেndর কলয্াণ 
িচnা কিরেতেছন। সব ঘের eক-eকবার যাiেতেছন আর মৃd মৃd নােমাcারণ কিরেতেছন। িকছু aসmণূর্ 
রািখেবন না, তাi দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়াi বিলেতেছন, “আিম তখন নুিচ খাi নাi, eকটু নুিচ eেন দাo।” 
কিণকামাt লiয়া খাiেতেছন আর বিলেতেছন, “eর aেনক মােন আেছ। নুিচ খাi নাi মেন হেল আবার আসবার 
icা হেব।” (সকেলর হাসয্) 
 
        মিণ মিlক (সহােসয্) -- েবশ েতা আমরাo আসতাম। 
 
        ভেkরা সকেল হািসেতেছন। 
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ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের সুেরnd, ভবনাথ, রাখাল, 
লাটু, মাsার, aধর pভৃিত ভkসে   

 
pথম পিরেcদ 

 
ীযুk বাবুরাম, রাখাল, লাটু, িনর ন, নেরnd pভৃিতর চিরt 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের িনেজর ঘের ভkসে  বিসয়া আেছন। সnয্া হiয়ােছ, তাi জগnাতার 
নাম o িচnা কিরেতেছন। ঘের রাখাল, aধর, মাsার, আরo d-eকজন ভk আেছন। 
 
        আজ kবার (7i আষাঢ়), ৈজ  কৃ া dাদশী, 20েশ জুন, 1884। পাঁচ িদন পের রথযাtা হiেব। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুরবািড়েত আরিত আরm হiল। aধর আরিত েদিখেত েগেলন। ঠাকুর মিণর সিহত কথা 
কিহেতেছন o আনেn মিণর িশkার জনয্ ভkেদর গl কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, বাবুরােমর িক পড়বার icা আেছ? 
 
        “বাবুরামেক বললাম, তুi েলাকিশkার জনয্ পড়। সীতার udােরর পর িবভীষণ রাজয্ করেত রাজী হল না। 
রাম বলেলন, তুিম মূখর্েদর িশkার জনয্ রাজয্ কেরা। না হেল তারা বলেব, িবভীষণ রােমর েসবা কেরেছ তার িক 
লাভ হল? -- রাজয্লাভ েদখেল খুিশ হেব। 
 
        “েতামায় বিল েসিদন েদখলাম -- বাবুরাম, ভবনাথ আর হিরশ eেদর pকৃিত ভাব। 
 
        “বাবুরামেক েদখলাম -- েদবীমূিতর্। গলায় হার। সখী সে । o sেp িক েপেয়েছ, oর েদহ d। eকটু িকছু 
করেলi oর হেয় যােব। 
 
        “িক জােনা, েদহরkার aসুিবধা হেc। o eেস থাকেল ভাল হয়। eেদর sভাব সব eকরকম হেয় যােc। 
েনােটা (লাটু) চেড়i রেয়েছ (সবর্দাi ভােবেত রেয়েছ)। kেম লীন হবার েজা! 
 
        “রাখােলর eমিন sভাব হেয় দাঁড়ােc েয, তােক আমার জল িদেত হয়! (আমার) েসবা করেত বড় পাের 
না। 
 
        “বাবুরাম আর িনর ন -- eেদর ছাড়া কi েছাকরা? -- যিদ আর েকu আেস, েবাধ হয়, oi uপেদশ 
েনেব; চেল যােব। 
 
        “তেব টানাটািন কের আসেত বিল না, বািড়েত হা াম হেত পাের। (সহােসয্) আিম যখন বিল ‘চেল আয় না’ 
তখন েবশ বেল, -- ‘আপিন কের িনন না!’ রাখালেক েদেখ কাঁেদ। বেল, o েবশ আেছ! 
 
        “রাখাল eখন ঘেরর েছেলর মেতা আেছ; জািন, আর o আসk হেব না। বেল, ‘o-সব আলুনী লােগ!’ oর 
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পিরবার eখােন eেসিছল। 14 বৎসর বয়স। eখান হেয় েকাnগের েগল। তারা oেক েকাnগের েযেত বলেল। o 
েগল না। বেল – ‘আেমাদ-আhাদ ভাল লােগ না।’ 
 
        “িনর নেক েতামার িকrপ েবাধ হয়?” 
 
        মাsার -- আjা, েবশ েচহারা! 
 
        ীরামকৃ  -- না, েচহারা ধু নয়। সরল। সরল হেল ঈ রেক সহেজ পাoয়া যায়। সরল হেল uপেদেশ 
শী  কাজ হয়। পাট কের জিম কাঁকর িকছু নাi, বীজ পড়েলi গাছ হয় আর শী  ফল হয়। 
 
        “িনর ন িবেয় করেব না। তুিম িক বল, -- কািমনী-কা নi বd কের?” 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- পান তামাক ছাড়েল িক হেব? কািমনী-কা ন তয্াগi তয্াগ। 
 
        “ভােব েদখলাম, যিদo চাকির করেছ, oেক েকান েদাষ sশর্ কের নাi। মার জনয্ কমর্ কের, -- oেত েদাষ 
নাi। 
 
        “েতামার কমর্ যা কেরা, -- eেত েদাষ নাi। e ভাল কাজ। 
 
        “েকরািন েজেল েগল -- বd হল -- েবিড় পরেল -- আবার মুk হল। মুk হoয়ার পর েস িক েধi েধi 
কের নাচেব? েস আবার েকরািনিগিরi কের। েতামার uপােয়র icা নাi। oেদর খাoয়ােনা পরােনা। তারা তা না 
হেল েকাথায় যােব?” 
 
        মিণ -- েকu েনয় েতা ছাড়া যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা বiিক! eখন e-o কেরা, o-o কেরা। 
 
        মিণ -- সব তয্াগ করেত পারা ভাগয্! 
 
        ীরামকৃ  -- তা বiিক! তেব েযমন সংsার। েতামার eকটু কমর্ বাকী আেছ। েসটুকু হেয় েগেলi শািn -- 
তখন েতামায় েছেড় েদেব। হাসপাতােল নাম েলখােল সহেজ ছােড় না। সmণূর্ সারেল তেব ছােড়। 
 
        “ভk eখােন যারা আেস -- di থাক। eকথাক বলেছ, আমায় udার কেরা! েহ ঈ র! আর-eকথাক তারা 
anর , তারা o-কথা বেল না। তােদর dিট িজিনস জানেলi হল; pথম, আিম ( ীরামকৃ ) েক? তারপর, তারা 
েক -- আমার সে  সmn িক? 
 
        “তুিম ei েশষ থােকর। তা না হেল eেতা সব কের. . .” 
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[নেরnd, রাখাল, িনর েনর পুrষভাব; বাবুরাম, ভবনােথর pকৃিতভাব ] 
 
        “ভবনাথ, বাবুরাম eেদর pকৃিতভাব। হিরশ েমেয়র কাপড় পের েশায়। বাবুরাম বেলেছ, oi ভাবটা ভাল 
লােগ। তেবi িমলেলা। ভবনােথরo oi ভাব। নেরnd, রাখাল, িনর ন, eেদর বয্াটােছেলর ভাব।” 
 

[হাত ভাঙার মােন -- িসdাi (Miracles) o ীরামকৃ  ] 
 
        “আcা হাত ভাঙার মােনটা িক? আেগ eকবার ভাবাবsায় দাঁত েভেঙ িগছল, eবার ভাবাবsায় হাত 
ভাঙল।” 
 
        মিণ চুপ কিরয়া আেছন েদিখয়া ঠাকুর িনেজi বিলেতেছন -- 
 
        “হাত েভেঙেছ সব aহংকার িনমূর্ল করবার জনয্! eখন আর িভতের আিম খঁুেজ পািc না। খুঁজেত িগেয় 
েদিখ, িতিন রেয়েছন। aহংকার eেকবাের না েগেল তাঁেক পাবার েজা নাi। 
 
        “চাতেকর েদখ মািটেত বাসা, িকnt কত uপের uেঠ! 
 
        “আcা, কােpন বেল, মাছ খাo বেল েতামার িসdাi হয় নাi। 
 
        “eক-eকবার গা কাঁেপ পােছ oi সব শিk eেস পেড়। eখন যিদ িসdাi হয়, eখােন ডাkারখানা, 
হাসপাতাল হেয় পড়েব। েলাক eেস বলেব, ‘আমার aসুখ ভাল কের দাo!’ িসdাi িক ভাল?” 
 
        মাsার -- আেj, না। আপিন েতা বেলেছন, a  িসিdর মেধয্ eকিট থাকেল ভগবানেক পাoয়া যায় না। 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক বেলছ! যারা হীনবুিd, তারাi িসdাi চায়। 
 
        “েয েলাক বড় মানুেষর কােছ িকছু েচেয় েফেল, েস আর খািতর পায় না! েস েলাকেক eক গািড়েত চড়েত 
েদয় না; -- আর যিদ চড়েত েদয় েতা কােছ বসেত েদয় না। তাi িন াম ভিk, aেহতুিক ভিk -- সবর্ােপkা 
ভাল।” 
 

[সাকার-িনরাকার di-i সতয্ -- ভেkর বাটী ঠাকুেরর আ া ] 
 
        “আcা, সাকার-িনরাকার di-i সতয্। িক বল? -- িনরাকাের মন aেনকkণ রাখা যায় না -- তাi ভেkর 
জনয্ সাকার। 
 
        “কােpন েবশ বেল। পািখ uপের খুব uেঠ যখন াn হয়, তখন আবার ডােল eেস িব াম কের। 
িনরাকােরর পর সাকার। 
 
        “েতামার আ াটায় eকবার েযেত হেব। ভােব েদখলাম -- aধেরর বািড়, সুেরেndর বািড় -- e-সব আমার 
আ া। 
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        “িকnt oরা eখােন না eেল আমার i াপিt নাi।” 
 

[ভkসে  লীলা পযর্n বািজকেরর েখলা -- চnী -- দয়া ঈ েরর ] 
 
        মাsার -- আjা, তা েকন হেব? সুখেবাধ হেলi dঃখ। আপিন সুখ-dঃেখর aতীত। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, আর আিম েদখিছ, বািজকর আর বািজকেরর েখলা। বািজকরi সতয্। তাঁর েখলা সব 
aিনতয্ -- sেpর মেতা। 
 
        “যখন চnী নতাম, তখন oiিট েবাধ হেয়িছল। ei m িন েmর জn হল। আবার িকছুkণ পের নলাম 
িবনাশ হেয় েগল।” 
 
        মাsার -- আjা, আিম কালনায় গ াধেরর সে  জাহােজ কের যািcলাম। জাহােজর ধাkা েলেগ eকেনৗকা 
েলাক, কুিড়-পঁিচশজন ডুেব েগল! sীমােরর তরে র েফনার মেতা জেল িমিশেয় েগল! 
 
        “আcা, েয বািজ েদেখ, তার িক দয়া থােক? -- তার িক কতৃর্tেবাধ থােক? -- কতৃর্tেবাধ থাকেল তেব েতা 
দয়া থাকেব?” 
 
        ীরামকৃ  -- েস eেকবাের সবটা েদেখ, -- ঈ র, মায়া, জীব, জগৎ। 
 
        “েস েদেখ েয মায়া (িবদয্া-মায়া, aিবদয্া-মায়া), জীব, জগৎ -- আেছ aথচ নাi। যতkণ িনেজর ‘আিম’ 
আেছ ততkণ oরাo আেছ। jান aিসর dারা কাটেল পর, আর িকছুi নাi। তখন িনেজর ‘আিম’ পযর্n বািজকেরর 
বািজ হেয় পেড়! 
 
        মিণ িচnা কিরেতেছন। ীরামকৃ  বিলেতেছন, “িকরকম জােনা? -- েযমন পঁিচশ থাক পাপিড়oয়ালা ফুল। 
eক েচােপ কাটা! 
 
        কতৃর্t! রাম! রাম! -- কেদব, শ রাচাযর্ eঁরা jিবদয্ার আিম  েরেকিছেলন। দয়া মানুেষর নয়, দয়া 
ঈ েরর। িবদয্ার আিমর িভতেরi দয়া, িবদয্ার jআিম  িতিনi হেয়েছন।  
 

[aিত gহয্কথা -- কালীbh -- আদয্াশিkর eলাকা -- কিl aবতার ] 
 
        “িকnt হাজার বািজ েদেখা, তবু তাঁর a ের (Under - aধীন)। পালাবার েজা নাi। তুিম sাধীন নo। িতিন 
েযমন করান েতমিন করেত হেব। েসi আদয্াশিk bhjান িদেল তেব bhjান হয় -- তেব বািজর েখলা েদখা 
যায়। নেচৎ নয়। 
 
        “যতkণ eকটু ‘আিম’ থােক, ততkণ েসi আদয্াশিkর eলাকা। তাঁর a ের -- তাঁেক ছািড়েয় যাবার েজা 
নাi। 
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        “aদয্াশিkর সাহােযয্ aবতারলীলা। তাঁর শিkেত aবতার। aবতার তেব কাজ কেরন। সমsi মার শিk। 
 
        “কালীবািড়র আেগকার খাজা ী েকu িকছু েবিশরকম চাiেল বলত ‘d-িতনিদন পের eেসা’। মািলকেক 
িজjাসা করেব। 
 
        “কিলর েশেষ কিl aবতার হেব। bাhেণর েছেল -- েস িকছু জােন না -- হঠাৎ েঘাড়া আর তরবার আসেব 
--” 
 

[েকশব েসেনর মাতা o ভিগনী -- ধাtী ভুবনেমািহনী ] 
 
        aধর আরিত েদিখয়া আিসয়া বিসেলন। ধাtী ভুবনেমািহনী মােঝ মােঝ ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আেসন। 
ঠাকুর সকেলর িজিনস খাiেত পােরন না -- িবেশষতঃ ডাkার, কিবরােজর, ধািtর। aেনক যntণা েদেখo তাহারা 
টাকা লন, eiজনয্ খাiেত পােরন না। 
 
        ীরামকৃ  (aধর pভৃিত ভেkর pিত) -- ভুবন eেসিছল। পঁিচশটা েবাmাi আম আর সেnশ, রসেগাlা 
eেনিছল। আমায় বলেল, আপিন eকটা আঁব খােব? আিম বললাম -- আমার েপট ভার। আর সতয্i েদখ না, 
eকটু কচুির সেnশ েখেয়i েপট িকরকম হেয় েগেছ। 
 
        “েকশব েসেনর মা েবান eরা eেসিছল। তাi আবার খািনকটা নাচলাম। িক কির! -- ভারী েশাক েপেয়েছ।” 
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ঠাকুর �ীরামকৃে�র পি�তদশরন 
 

�থম পিরে�দ 

 

        আজ রথযা�া। বধুবার, ২৫েশ জনু, ১৮৮৪; আষাঢ় শুা িিতীীা। সকােল ঠাকরু �ীরামক�ৃ কিলকাতাী 

ঈশােনর বািড় িনম�েণ আিসীােছন। ঠনঠিনীাী ঈশােনর ভ�াসনবাটী। েসখােন আিসীা ঠাকরু শিনেলন েয, পি�ত 

শশধর অনিতদেূর কেলজ �ীেট, চাটুেজযেদর বািড় রিিীােছন। পি�তেক েদিখবার তাঁিার ভারী ই�া। ৈবকােল 

পি�েতর বািড় যাইেবন, ি�র িইল। 

 

        েবলা �াী দশটা। �ীরামক�ৃ ঈশােনর িনেচর ৈবঠকখানাী ভ�সে� বিসীা আেছন। ঈশােনর পিরিচত 

ভাটপাড়ার দই-একিট �া�ণ, তািােদর মেধয একজন ভাাবেতর পি�ত। ঠাকেুরর সে� িাজরা ও আরও দই-

একিট ভ� আিসীােছন। �ীশ �ভৃিত ঈশােনর েছেলরাও উপি�ত। একজন ভ�, শি�র উপাসক, আিসীােছন। 

কপােল িস�েূরর েফাটঁা। ঠাকরু আন�মী, িস�েূরর িটপ েদিখীা িািসেত িািসেত বিলেতেছন, “উিন েতা 

মাকরামারা।” 

 

        িকীৎকণ পের নের� ও মা�ার তাঁিােদর কিলকাতার বাটী িইেত আিসেলন। তািঁারা ঠাকরুেক �ণাম 

কিরীা তািঁার কােছ উপিব� িইেলন। ঠাকরু মা�ারেক বিলীািছেলন, “আিম অমকু িদন ঈশােনর বািড় যাইেতিছ, 

তুিমও যাইেব ও নের�েক সে� কিরীা আিনেব।” 

 

        ঠাকুর মা�ারেক বিলেতেছন, “েসিদন েতামার বািড় যাি�লাম -- আ�াটা েকান  িঠকানাী?” 

 

        মা�ার -- আ�া, এখন শযামপকুরু েতিলপাড়াী, �েুলর কােছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আজ �েুল যাও নাই? 

 

        মা�ার -- আ�া, আজ রেথর ছিুট। 

 

        নেরে�র িপতৃিবেীাোর পর বািড়েত অতয্ ক�। িতিন িপতার েজ�প�ু -- েছাট েছাট ভাই-ভ�ী আেছ। 

িপতা উিকল িছেলন, িকছ ুরািখীা যাইেত পােরন নাই। সংসার �িতপালেনর জনয নের�  কাজকমর েচ�া 

কিরেতেছন। ঠাকরু নেরে�র কেমরর জনয ঈশান �ভৃিত ভ�েদর বিলীা রািখীােছন। ঈশান ক�ে�ালার 

েজনার যােলর আিফেস কমরচািরিদোর একজন অধযক িছেলন। নেরে�র বাটীর ক� শিনীা সবরদা িচি্ত থােকন। 

 

        �ীরামক�ৃ (নেরে�র �িত) -- আিম ঈশানেক েতার কথা বেলিছ। ঈশান ওখােন (দিকেণের-কালীমি�ের) 

একিদন িছল িক না -- তাই বেলিছলাম। তার অেনেকর সে� আলাপ আেছ। 

 

        ঈশান ঠাকরুেক িনম�ণ কিরীা আিনীােছন। েসই উপলেক কতকতিল বলুেদরও িনম�ণ কিরীােছন। াান 

িইেব। পােখাীাজ, বাীঁা তবলা ও তানপরুার আেীাজন িইীােছ। বািড়র একজন একিট পা� কিরীা পােখাীােজর 

জনয মীদা আিনীা িদল। েবলা ১১টা িইেব। ঈশােনর ই�া নের� াান কেরন। 
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        �ীরামক�ৃ (ঈশােনর �িত) -- এখনও মীদা! তেব বিুঝ (খাবার) অেনক েদির! 

 

        ঈশান (সিােসয) -- আে� না, তত েদির নাই। 

 

        ভে�রা েকি েকি িািসেতেছন। ভাাবেতর পি�তও িািসীা একিট উ�ট ে�াক বিলেতেছন। ে�াক আবিৃৎর 

পর পি�ত বযাখযা কিরেতেছন। “দশরনািদ শাা অেপকা কাবয মেনাির। যখন কাবয পাঠ িী বা েলােক �বণ কের 

তখন েবদা্, সাংখয, নযাী, পাত�ল -- এই সব দশরন শশ েবাধ িী। কাবয অেপকা াীত মেনাির। স�ীেত 

পাষাণহদী েলাকও ােল যাী; িক� যিদও াীেতর এত আকষরণ, যিদ সু�রী নারী কাছ িদেী চেল যাী, কাবযও 

পেড় থােক, াীত পযর্  ভাল লাো না। সব মন ওই নারীর িদেক চেল যাী। আবার যখণ বভুুকা িী, কধুা পাী, 

কাবয, াীত, নারী িকছইু ভাল লাো না। অ�িচ্া চমৎকারা!” 

 

        �ীরামক�ৃ (সিাসয) -- ইিন রিসক। 

 

        পােখাীাজ বাধঁা িইল। নের� াান াািিেতেছন। 

 

        াান একটু আর� িইেত না িইেত ঠাকরু উপেরর ৈবঠকখানাঘের িব�াম কিরবার জনয চিলীা আিসেলন। 

সে� মা�ার ও �ীশ। ৈবঠকখানাঘর রা�ার উপর। ঈশােনর েশর ৺েক�নাথ চাটুেজয মিাশী এই ৈবঠকখানা ঘর 

কিরীােছন। 

 

        মা�ার �ীেশর পিরচী িদেলন। বিলেলন, “ইিন পি�ত ও অিতশী শা্ �কিৃত। িশশকাল িইেত ইিন আমার 

সে� বরাবর পিড়ীািছেলন। ইিন ওকালিত কেরন।” 

 

        �ীরামক�ৃ -- এরকম েলােকর উিকল িওীা! 

 

        মা�ার -- ভুেল ওঁর ও-পেথ যাওীা িেীেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আিম ােণশ উিকলেক েদেখিছ। ওখােন (দিকেণের-কালীবাটীেত) বাবেুদর সে� মােঝ মােঝ 

যাী। পা�াও যাী -- সু�র নী, তেব াান ভাল। আমাী িক� বড় মােন; সরল। 

 

        (�ীেশর �িত) -- “আপিন িক সার মেন কেরেছা?” 

 

        �ীশ -- ঈের আেছন আর িতিনই সব কেরেছন। তেব তারঁ তণ (Attributes) আমরা যা ধারণা কির তা 

িঠক নী। মানুষ তারঁ িবষী িক ধারণা করেব; অন্ কা�! 

 

        �ীরামক�ৃ -- বাাােন কত াাছ, াােছ কত ডাল -- এ-সব িিসােব েতামার কাজ িক? তুিম বাাােন আম 

েখেত এেসছ, আম েখেী যাও। তােঁত ভি� ে�ম িবার জনযই মানুষ জজ। তুিম আম েখেী চেল যাও। 

 

        “তুিম মদ েখেত এেসছ, শঁিড়র েদাকােন কত মন মদ এ খপের েতামার কাজ িক! এক োলাস িেলই 

েতামার িেী যাী। 
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        “েতামার অন্ কা� জানবার িক দরকার। 

 

        “তারঁ তণ েকািট বৎসর িবচার করেলও িকছ ুজানেত পারেব না।” 

 

         ঠাকরু একটু চুপ কিরীা আেছন। আবার কথা কিিেতেছন। ভাটপাড়ার একিট �া�ণও বিসীা আেছন। 

 

         �ীরামক�ৃ -- (মা�ােরর �িত) -- সংসাের িকছইু নাই। এরঁ (ঈশােনর) সংসার ভাল তাই, -- তা না িেল 

যিদ েছেলরা রাড়ঁেখার, াাজঁােখার, মাতাল, অবাধয এই সব িত, কে�র একেশষ িত। সকেলর ঈেেরর িদেক মন 

-- িবদযার সংসার, এরপ �াী েদখা যাী না। এরপ দ-চারেট বািড় েদখলাম। েকবল ঝাড়া, েকাদঁল, িিংসা, 

তারপর েরাা, েশাক, দাির�য। েদেখ বললাম -- মা; এই েবলা েমাড় িফিরেী দাও। েদখ না, নের� িক মশুিকেলই 

পেড়েছ। বাপ মারা োেছ, বািড়েত েখেত পাে� না -- কাজকেমরর এত েচ�া করেছ জটুেছ না -- এখন িক কের 

েবড়াে� েদেখা। 

 

        “মা�ার, তুিম আো অত েযেত, এখন তত যাও না েকন? বিুঝ পিরবােরর সে� েবিশ ভাব িেীেছ? 

 

        “তা েদাষই বা িক, চািরিদেক কািমনী-কা�ন! তাই বিল, মা, যিদ কখনও শরীরধারণ িী, েযন সংসারী 

কেরা না।” 

 

        ভাটপাড়ার �া�ণ -- িক! ািৃ�ধেমরর সুখযািত আেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- িা,ঁ িক� বড় কিঠন। 

 

        ঠাকরু অনয কথা পািড়েতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �িত) -- আমরা িক অনযাী করলাম? ওরা াাে� -- নের� াাে� -- আর -- আমরা 

সব পািলেী এলাম। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

কিলেত ভিkেযাগ -- কমর্েযাগ নেহ 
 
        pায় েবলা চািরটার সময় ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। aিত েকামলা , aিত সnপর্েণ তাঁহার েদহরkা হয়। তাi 
পেথ যাiেত ক  হয় -- pায় গািড় না হেল al দূরo যাiেত পােরন না। গািড়েত uিঠয়া ভাবসমািধেত মg 
হেলন! তখন িটপ-িটপ কিরয়া বৃি  পিড়েতেছ। বষর্াকাল -- আকােশ েমঘ, পেথ কাদা। ভেkরা গািড়র প াৎ 
প াৎ পদbেজ যাiেতেছন। তাঁহারা েদিখেলন, রথযাtা uপলেk েছেলরা তালপাতার েভঁপু বাজাiেতেছ। 
 
        গািড় বাটীর সmুেখ uপনীত হiল। dারেদেশ গৃহsামী o তাঁহার আtীয়গণ আিসয়া aভয্থর্না কিরেলন। 
 
        uপের যাiবার িসঁিড়। তৎপের ৈবঠকখানা। uপের uিঠয়াi ীরামকৃ  েদিখেলন েয শশধর তাঁহােক 
aভয্থর্না কিরেত আিসেতেছন। পি তেক েদিখয়া েবাধ হiল েয িতিন েযৗবন aিতkম কিরয়া েpৗঢ়াবsা pাp 
হiয়ােছন। বণর্ ujjল, েগৗর বিলেল বলা যায়। গলায় rdােkর মালা। িতিন aিত িবনীতভােব ভিkভের ঠাকুরেক 
pণাম কিরেলন। তৎপের সে  কিরয়া ঘের লiয়া বসাiেলন। ভkগণ প াৎ প াৎ যাiয়া আসন gহণ কিরেলন। 
 
        সকেলi uৎসুক েয, তাঁহার িনকেট বেসন o তাঁহার ীমুখিনঃসৃত কথামৃত পান কেরন। নেরnd, রাখাল, 
রাম, মাsার o aনয্ানয্ aেনক ভেkরা uপিsত আেছন। হাজরাo ীরামকৃে র সে  দিkেণ েরর কালীবািড় 
হiেত আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর পি তেক েদিখেত েদিখেত ভাবািব  হiেলন। িকয়ৎkণ পের েসi aবsায় হািসেত হািসেত পি েতর 
িদেক তাকাiয়া বিলেতেছন, “েবশ! েবশ!” পের বিলেতেছন, “আcা, তুিম িকরকম েলকচার দাo?” 
 
        শিশধর -- মহাশয়, আিম শােstর কথা বুঝাiেত েচ া কির। 
 
        ীরামকৃ  -- কিলযুেগর পেk নারদীয় ভিk। -- শােst েয সকল কেমর্র কথা আেছ, তার সময় িক? 
আজকালকার jের দশমূল পাঁচন চেল না। দশমূল পাঁচন িদেত েগেল েরাগীর eিদেক হেয় যায়। আজকাল িফবার 
িমk ার। কমর্ করেত যিদ বল, -- েতা েনজামুড়া বাদ িদেয় বলেব। আিম েলাকেদর বিল, েতামােদর 
‘আেপাধনয্নয্া’ -- o-সব aত বলেত হেব না। েতামােদর গায়tী জপেলi হেব। কেমর্র কথা যিদ eকাn বল তেব 
ঈশােনর মেতা কমর্ী di-eকজনেক বলেত পার।” 
 

[িবষয়ী েলাক o েলকচার ] 
 
        “হাজার েলকচার দাo িবষয়ী েলাকেদর িকছু করেত পারেব না। পাথেরর েদoয়ােল িক েপেরক মারা যায়? 
েপেরেকর মাথা েভেঙ যােব েতা েদoয়ােলর িকছু হেব না। তেরায়ােলর েচাট মারেল কুমীেরর িক হেব? সাধুর 
কম লু (তুmা) চারধাম কের আেস িকnt েযমন েতঁেতা েতমিন েতঁেতা। েতামার েলকচাের িবষয়ী েলাকেদর বড় িকছু 
হেc না। তেব তুিম kেম kেম জানেত পারেব। বাছুর eকবাের দাঁড়ােত পাের না। মােঝ মােঝ পেড় যায়, আবার 
দাঁড়ায়; তেবেতা দাঁড়ােত o চলেত িশেখ।” 
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[নবানুরাগ o িবচার -- ঈ রলাভ হেল কমর্তয্াগ -- েযাগ o সমািধ ] 
 
        “েক ভk, েক িবষয়ী িচনেত পার না। তা েস েতামার েদাষ নয়। pথম ঝড় uঠেল েকাn টা েতঁতুলগাছ, 
েকাn টা আমগাছ বুঝা যায় না। 
 
        “ঈ রলাভ না হেল েকu eকবাের কমর্তয্াগ করেত পাের না। সnয্ািদ কমর্ কতিদন? যতিদন না i েরর 
নােম ar আর পুলক হয়। eকবার ‘o ঁ রাম’ বলেত যিদ েচােখ জল আেস, িন য় েজেনা েতামার কমর্ েশষ 
হেয়েছ। আর সnয্ািদ কমর্ করেত হেব না। 
 
        “ফল হেলi ফুল পেড় যায়। ভিk -- ফল; কমর্ -- ফুল। গৃহেsর বu েপেট েছেল হেল েবিশ কমর্ করেত 
পাের না। শা ড়ী িদন িদন তার কমর্ কিমেয় েদয়। দশমাস পড়েল শা ড়ী pায় কমর্ করেত েদয় না। েছেল হেল েস 
oiিটেক িনেয় েকবল নাড়াচড়া কের, আর কমর্ করেত হয় না। সnয্া গায়tীেত লয় হয়। গায়tী pণেব লয় হয়। 
pণব সমািধেত লয় হয়। েযমন ঘnার শb -- টং -- ট -- a-m । েযাগী নাদ েভদ কের পরbেh লয় হন। সমািধ 
মেধয্ সnয্ািদ কেমর্র লয় হয়। eiরকেম jানীেদর কমর্তয্াগ হয়।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ধু পাি তয্ িমথয্া -- সাধনা o িবেবক-ৈবরাগয্ 
 
        সমািধর কথা বিলেত বিলেত ঠাকুেরর ভাবাnর হiল। তাঁহার চndমুখ হiেত sগর্ীয় েজয্ািতঃ বিহগর্ত 
হiেতেছ। আর বাহয্jান নাi। মুেখ eকিট কথা নাi। েনt িsর! িন য়i জগেতর নাথেক দশর্ন কিরেতেছন! 
aেনকkণ পের pকৃিতs হiয়া বালেকর নয্ায় বিলেতেছন, “আিম জল খাব।” সমািধর পর যখন জল খাiেত 
চািহেতন তখন ভেkরা জািনেত পািরেতন েয, eবার iিন kমশঃ বাহয্jান লাভ কিরেবন। 
 
        ঠাকুর ভােব বিলেত লািগেলন, “মা! েসিদন ঈ র িবদয্াসাগরেক েদখািল!” তারপর আিম আবার 
বেলিছলাম, “মা! আিম আর-eকজন পি তেক েদখব, তাi তুi আমায় eখােন eেনিছস।” 
 
        পের শশধেরর িদেক তাকাiয়া বিলেলন, “বাবা! আর eকটু বল বাড়াo, আর িকছুিদন সাধন-ভজন কর। 
গােছ না uঠেতi eককাঁিদ; তেব তুিম েলােকর ভালর জনয্ e-সব করছ।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর শশধরেক মাথা েনায়াiয়া নমsার কিরেতেছন। 
 
        আরo বিলেতেছন, “যখন pথেম েতামার কথা নলুম, িজjাসা করলুম েয, ei পি ত িক ধু পি ত, না, 
িবেবক-ৈবরাগয্ আেছ?” 
 

[আেদশ না েপেল আচাযর্ হoয়া যায় না ] 
 
        “েয পি েতর িবেবক নাi, েস পি তi নয়। 
 
        “যিদ আেদশ হেয় তােক, তাহেল েলাকিশkায় েদাষ নাi। আেদশ েপেয় যিদ েকu েলাকিশkা েদয়, তােক 
েকu হারােত পাের না। 
 
        “বাgািদনীর কাছ েথেক যিদ eকিট িকরণ আেস, তাহেল eমন শিk হয় েয, বড় বড় পি তgেলা েকঁেচার 
মেতা হেয় যায়। 
 
        “pদীপ jালেল বাdেল েপাকাgেলা ঝাঁেক ঝাঁেক আপিন আেস -- ডাকেত হয় না। েতমিন েয আেদশ 
েপেয়েছ, তার েলাক ডাকেত হয় না; aমুক সমেয় েলকচার হেব বেল, খবর পাঠােত হয় না। তার িনেজর eমিন 
টান েয েলাক তার কােছ আপিন আেস। তখন রাজা, বাবু, সকেল দেল দেল আেস। আর বলেত থােক আপিন িক 
লেবন? আম, সেnশ, টাকা-কিড়, শাল -- ei সব eেনিছ; আপিন িক লেবন? আিম েয সকল েলাকেক বিল, ‘দূর 
কর -- আমার o-সব ভাল লােগ না, আিম িকছু চাi না।’ 
 
        “চুmক পাথর িক েলাহােক বেল, তুিম আমার কােছ eস? eস বলেত হয় না, -- েলাহা আপিন চুmক 
পাথেরর টােন ছুেট আেস। 
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        “erপ েলাক, পি ত নয় বেট। তা বেল মেন কেরা না েয তার jােনর িকছু কm িত হয়। বi পেড় িক jান 
হয়? েয আেদশ েপেয়েছ তার jােনর েশষ নাi। েস jান ঈ েরর কাছ েথেক আেস, -- ফুরায় না। 
 
        “o-েদেশ ধান মাপবার সময় eকজন মােপ, আর-eকজন রাশ েঠেল েদয়; েতমিন েয আেদশ পায় েস যত 
েলাকিশkা িদেত থােক, মা তাহার েপছন েথেক jােনর রাশ েঠেল েঠেল েদন। েস-jান আর ফুরায় না। 
 
        “মার যিদ eকবার কটাk হয়, তাহেল িক আর jােনর aভাব থােক? তাi িজjাসা করিছ েকান আেদশ 
েপেয়ছ িক না?” 
 
        হাজরা -- হাঁ, aবশয্ আেদশ েপেয়েছন। েকমন মহাশয়? 
 
        পি ত -- না, আেদশ? তা eমন িকছু পাi নাi। 
 
        গৃহsামী -- আেদশ পান নাi বেট, কতর্বয্েবােধ েলকচার িদেcন। 
 
        ীরামকৃ  -- েয আেদশ পায় নাi, তার েলকচার িক হেব? 
 
        “eকজন (bাh) েলকচার িদেত িদেত বেলিছল, ‘ভাiের, আিম কত মদ েখতুম, েহন করতাম, েতন 
করতাম।’ ei কথা েন, েলাকgিল বলাবিল করেত লাগল, ‘শালা, বেল িকের? মদ েখত!’ ei কথা বলােত 
uলেটা uৎপিt হল। তাi ভাল েলাক না হেল েলকচাের েকান uপকার হয় না। 
 
        “বিরশােল বািড় eকজন সদরoয়ালা বেলিছল, ‘মহাশয়, আপিন pচার করেত আরm কrন। তাহেল 
আিমo েকামর বাঁিধ।’ আিম বললাম, oেগা eকটা গl েশান -- o-েদেশ হালদার-পুকুর বেল eকিট পুকুর আেছ। 
যত েলাক তার পােড় বােহয্ করত। সকাল েবলা যারা পুকুের আসত গালাগােল তােদর ভূত ছািড়েয় িদত। িকnt 
গালাগােল েকান কাজ হত না; আবার তার পরিদন সকােল পােড় বােহয্ কেরেছ, েলােক েদখত। িকছু িদন পের 
েকাmািন েথেক eকজন চাপরাসী পুকুেরর কােছ eকটা hকুম েমের িদল। িক আ যর্! eেকবাের বােহয্ করা বn 
হেয় েগল। 
 
        “তাi বলিছ, েহঁিজ-েপঁিজ েলাক েলকচার িদেল িকছু কাজ হয় না। চাপরাস থাকেল তেব েলােক মানেব। 
ঈ েরর আেদশ না থাকেল েলাকিশkা হয় না। েয েলাকিশkা িদেব, তার খুব শিk চাi। কলকাতায় aেনক 
হনুমান পুরী আেছ -- তােদর সে  েতামায় লড়েত হেব। eরা েতা (যারা চািরিদেক সভায় বেস আেছ) পাঠ্ ঠা! 
 
        “ৈচতনয্েদব aবতার। িতিন যা কের েগেলন তারi িক রেয়েছ বল েদিখ? আর েয আেদশ পায় নাi, তার 
েলকচাের িক uপকার হেব?” 
 

[িকrেপ আেদশ পাoয়া যায় ] 
 
        ীরামকৃ  -- তাi বলিছ, ঈ েরর পাদপেd মg হo। 
 
        ei কথা বিলয়া ঠাকুর েpেম মােতায়ারা হiয়া গান গািহেতেছন: 
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 ডুb  ডুb  rপসাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন। 
 “e-সাগের ডুবেল মের না -- e েয aমৃেতর সাগর।” 
 

[নেরndেক িশkা -- ঈ র aমৃেতর সাগর ] 
 
       “আিম নেরndেক বেলিছলাম -- ঈ র রেসর সমুd, তুi e-সমুেd ডুব িদিব িক না বল। আcা, মেন কর 
খুিলেত eকখুিল রস রেয়েছ আর তুi মািছ হেয়িছস। েকাথা বেস রস খািব বল? নেরnd বলেল, ‘আিম খুিলর 
আড়ায় বেস মুখ বািড়েয় খাব! েকন না েবিশ দূের েগেল ডুেব যাব।’ তখন আিম বললাম, বাবা, e সিcদানn-
সাগর -- eেত মরেণর ভয় নাi, e-সাগর aমৃেতর সাগর। যারা ajান তারাi বেল েয, ভিk েpেমর বাড়াবািড় 
করেত নাi। ঈ রেpেমর িক বাড়াবািড় আেছ? তাi েতামায় বিল, সিcদানn-সাগের মg হo। 
 
        “ঈ রলাভ হেল ভাবনা িক? তখন আেদশo হেব, েলাকিশkাo হেব।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঈ রলােভর aনn পথ -- ভিkেযাগi যুগধমর্ 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, aমৃত-সাগের যাবার aনn পথ। েয েকান pকাের e-সাগের পড়েত পারেলi হল। 
মেন কর aমৃেতর eকিট কু  আেছ। েকানরকেম ei aমৃত eকটু মুেখ পড়েলi aমর হেব; -- তা তুিম িনেজ ঝাঁপ 
িদেয়i পড়, বা িসঁিড়েত আেs আেs েনেম eকটু খাo, বা েকu েতামায় ধাkা েমের েফেলi িদক। eকi ফল। 
eকটু aমৃত আsাদন করেলi aমর হেব। 
 
        “aনn পথ -- তার মেধয্ jান, কমর্, ভিk -- েয পথ িদয়া যাo, আnিরক হেল ঈ রেক পােব। 
 
        “েমাটামুিট েযাগ িতনpকার; jানেযাগ, কমর্েযাগ, আর ভিkেযাগ। 
 
        “jানেযাগ -- jানী, bhেক জানেত চায়; েনিত েনিত িবচার কের। bh সতয্, জগৎ িমথয্া -- ei িবচার 
কের। সদসৎ িবচার কের। িবচােরর েশষ েযখােন, েসখােন সমািধ হয়, আর bhjানলাভ হয়। 
 
        “কমর্েযাগ -- কমর্ dারা ঈ ের মন রাখা। তুিম যা িশখাc। aনাসk হেয় pাণায়াম, ধয্ানধারণািদ কমর্েযাগ। 
সংসারী েলােকরা যিদ aনাসk হেয় ঈ ের ফল সমপর্ণ কের, তােত ভিk েরেখ, সংসােরর কমর্ কের, েসo 
কমর্েযাগ। ঈ ের ফল সমপর্ণ কের পূজা জপািদ করার নামo কমর্েযাগ। ঈ রলাভi কমর্েযােগর uেdশয্। 
 
        “ভিkেযাগ -- ঈ েরর নামgণকীতর্ন ei সব কের তাঁেত মন রাখা। কিলযুেগর পেk ভিkেযাগ সহজ 
পথ। ভিkেযাগi যুগধমর্। 
 
        “কমর্েযাগ বড় কিঠন -- pথমতঃ, আেগi বেলিছ, সময় কi? শােst েয-সব কমর্ করেত বেলেছ, তার সময় 
িক? কিলেত আয়ু কম। তারপর aনাসk হেয়, ফল কামনা না কের, কমর্ করা ভারী কিঠন। ঈ রলাভ না করেল 
aনাসk হoয়া যায় না। তুিম হয়েতা জান না, িকnt েকাথা েথেক আসিk eেস পেড়। 
 
        “jানেযাগo -- e-যুেগ ভারী কিঠন। জীেবর eেক anগত pাণ; তােত আয়ু কম। আবার েদহবুিd েকান 
মেত যায় না। eিদেক েদহবুিd না েগেল eেকবাের jানi হেব না। jানী বেল, আিম েসi bh; আিম শরীর নi, 
আিম kুধা, তৃ া, েরাগ, েশাক, জn, মৃতুয্, সুখ, dঃখ -- e-সকেলর পার। যিদ েরাগ, েশাক, সুখ dঃখ -- e-সব 
েবাধ থােক, তুিম jানী েকমন কের হেব? eিদেক কাঁটায় হাত েকেট যােc, দরদর কের রk পড়েছ, খুব লাগেছ -
- aথচ বলেছ, কi হাত েতা কােট নাi। আমার িক হেয়েছ?” 
 

[jানেযাগ বা কমর্েযাগ যুগধমর্ নেহ ] 
 
        “তাi e যুেগর পেk ভিkেযাগ। eেত aনয্ানয্ পেথর েচেয় সহেজ ঈ েরর কােছ যাoয়া যায়। jানেযাগ 
বা কমর্েযাগ আর aনয্ানয্ পথ িদেয়o ঈ েরর কােছ যাoয়া েযেত পাের, িকnt e-সব ভারী কিঠন। 
 
        “ভিkেযাগ যুগধমর্ -- তার e-মােন নয় েয, ভk eক জায়গায় যােব, jানী বা কমর্ী আর eক জায়গায় 
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যােব। eর মােন িযিন bh jান চান, িতিন যিদ ভিkপথ ধেরo যান, তা হেলo েসi jানলাব করেবন। 
ভkবৎসল মেন করেলi bhjান িদেত পােরন।” 
 

[ভেkর িক bhjান হয়? ভk িকrপ কমর্ o িক pাথর্না কের ] 
 
        “ভk ঈ েরর সাকারrপ েদখেত চায় o তাঁর সে  আলাপ করেত চায়; -- pায় bhjান চায় না। তেব 
ঈ র icাময়, তাঁর যিদ খুিশ হয় িতিন ভkেক সকল ঐ েযর্র aিধকারী কেরন। ভিko েদন, jানo েদন। 
কলকাতায় যিদ েকu eকবার eেস পড়েত পাের তাহেল গেড়র মাঠ, সুসাiিট (Asiatic Society's 
Museum) সবi েদখেত পায়। 
 
        “কথাটা ei, eখন কলকাতায় েকমন কের আিস। 
 
        “জগেতর মােক েপেল, ভিko পােব, jানo পােব। jানo পােব, ভিko পােব। ভাবসমািধেত rপদশর্ন, 
িনিবর্কlসমািধেত aখ সিcদানn-দশর্ন হয়, তখন aহং, নাম, rপ থােক না। 
 
        “ভk বেল, মা, সকাম কেমর্ আমার বড় ভয় হয়। েস কেমর্ কামনা আেছ। েস কমর্ করেলi ফল েপেত হেব। 
আবার aনাসk হেয় কমর্ করা কিঠন। সকাম কমর্ করেত েগেল, েতামায় ভুেল যাব। তেব eমন কেমর্ কাজ নাi। 
যতিদন না েতামায় লাভ করেত পাির, ততিদন পযর্n েযন কমর্ কেম যায়। েযটুকু কমর্ থাকেব, েসটুকু কমর্ েযন 
aনাসk হেয় করেত পাির, আর সে  সে  েযন খুব ভিk হয়। আর যতিদন না েতামায় লাভ করেত পাির, 
ততিদন েকান নূতন কমর্ জড়ােত মন না যায়। তেব তুিম যখন আেদশ করেব তখন েতামার কমর্ করব। নেচৎ নয়।” 
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ঞ্চভ রযচ্ছেদ 

 

তীথথমাত্রা ও ঠাকযু শ্রীযাভকষৃ্ণ -- আচাচ্ছমথয রতন শশ্রণী 

 

        রিত -- ভাচ্ছেয তীচ্ছথথ কতদূয মাওো চ্ছেরির? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- াঁ, কতক জােগা শদচ্ছখরি। (াচ্ছে) াজযা অচ্ছনক দূয রগরির; আয খুফ উঁচুচ্ছত উচ্ছঠরির। 

হৃলীচ্ছক রগরির। (কচ্ছরয াে) আরভ অত দূয মাই নাই, অত উঁচুচ্ছতও উরঠ নাই। 

 

        ‚রচর কুরনও অচ্ছনক উচ্ছে উচ্ছঠ, রকন্তু নজয বাগাচ্ছে। (কচ্ছরয াে) বাগাে রক মান? কারভনী ও কাঞ্চন। 

 

        ‚মরদ এখাচ্ছন ফচ্ছ বরিরাব কযচ্ছত ায, তাচ্ছর তীচ্ছথথ মাফায রক দযকায? কাী রগচ্ছে শদখরাভ, শই 

গাি! শই শতঁতুরাতা! 

 

        ‚তীচ্ছথথ রগচ্ছে মরদ বরিরাব না র, তাচ্ছর তীথথ মাওোয আয পর র না। আয বরিই ায, একভাত্র 

প্রচ্ছোজন। রচর কুরন রক মান? অচ্ছনক শরাক আচ্ছি, তাযা রম্বা রম্বা কথা কে। আয ফচ্ছর শম, াচ্ছে শম কর কভথ 

কযচ্ছত ফচ্ছরচ্ছি, আভাযা অচ্ছনক কচ্ছযরি। এরদচ্ছক তাচ্ছদয ভন বাযী রফলোি -- টাকা-করে, ভান-ম্ভ্রভ, শদচ্ছয 

খু, এই ফ রনচ্ছে ফেস্ত।‛ 

 

        রিত -- আচ্ছে, াঁ। ভাে, তীচ্ছথথ মাওো মা, আয শকৌস্তুব ভরণ শপচ্ছর অনে ীযা ভারণক খুচঁ্ছজ শফোনও 

তা। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- আয তুরভ এইরট শজচ্ছনা, াজায রক্ষা দাও -- ভে না চ্ছর পর চ্ছফ না। শিচ্ছর রফিানাে 

শাফায ভে ভাচ্ছক ফরচ্ছর, ‘ভা, আভায মখন াগা াচ্ছফ, তখন তুরভ আভাে উরঠও।’ ভা ফরচ্ছর, ‘ফাফা, াগাই 

শতাভাচ্ছক উঠাচ্ছফ, এজনে তুরভ রকিু শবচ্ছফা না।’ (াে) 

 

        শইরূ বগফাচ্ছনয জনে ফোকুর ওো রঠক ভে চ্ছরই ে।ভ‛ 

 

[াত্রাাত্র শদচ্ছখ উচ্ছদ -- ঈশ্বয রক দোভে? ] 

 

        ‚রতনযকভ বফদে আচ্ছি। 

 

        ‚একযকভ -- তাযা নােী শদচ্ছখ ঔলধ ফেফস্থা কচ্ছয চচ্ছর মাে। শযাগীচ্ছক শকফর ফচ্ছর মাে, ঔলধ শখচ্ছো শ। 

এযা অধভ থাচ্ছকয বফদে। 

 

        ‚শইরূ কতকগুরর আচামথ উচ্ছদ রদচ্ছে মাে, রকন্তু উচ্ছদ শরাচ্ছকয বার র রক ভন্দ র তা শদচ্ছখ না। 

তায জনে বাচ্ছফ না। 

 

        ‚কতকগুরর বফদে আচ্ছি, তাযা ঔলধ ফেফস্থা কচ্ছয শযাগীচ্ছক ঔলধ শখচ্ছত ফচ্ছর। শযাগী মরদ শখচ্ছত না চাে, 
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তাচ্ছক অচ্ছনক ফঝুাে। এযা ভধেভ থাচ্ছকয বফদে। শইরূ ভধেভ থাচ্ছকয আচামথও আচ্ছি। তাযঁা উচ্ছদ শদন, আফায 

অচ্ছনক কচ্ছয শরাকচ্ছদয ফুঝান মাচ্ছত তাযা উচ্ছদ অনুাচ্ছয চচ্ছর। আফায উত্তভ থাচ্ছকয বফদে আচ্ছি। রভষ্ট কথাচ্ছত 

শযাগী মরদ না ফুচ্ছঝ, তাযা শজায মথন্ত কচ্ছয। দযকায ে, শযাগীয ফচু্ছক াঁটু রদচ্ছে শযাগীচ্ছক ঔলধ রগররচ্ছে শদে। 

শইরূ উত্তভ থাচ্ছকয আচামথ আচ্ছি। তাঁযা ঈশ্বচ্ছযয চ্ছথ আনফায জনে রলেচ্ছদয উয শজায মথন্ত কচ্ছযন।‛ 

 

        রিত -- ভাে, মরদ উত্তভ থাচ্ছকয আচামথ থাচ্ছকন, তচ্ছফ শকন আরন ভে না চ্ছর োন ে না, এ-কথা 

ফরচ্ছরন? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- তে ফচ্ছট। রকন্তু ভচ্ছন কয, ঔলধ মরদ শচ্ছট না মাে -- মরদ ভুখ শথচ্ছক গরেচ্ছে মাে, তাচ্ছর 

বফদে রক কযচ্ছফ? উত্তভ বফদেও রকিু কযচ্ছত াচ্ছয না। 

 

        ‚াত্র শদচ্ছখ উচ্ছদ রদচ্ছত ে। শতাভযা াত্র শদচ্ছখ উচ্ছদ দাও না। আভায কাচ্ছি শক শিাকযা এচ্ছর 

আচ্ছগ রজোা করয, ‘শতায শক আচ্ছি?’ ভচ্ছন কয, ফা নাই; েচ্ছতা ফাচ্ছয ঋণ আচ্ছি, শ শকভন কচ্ছয ঈশ্বচ্ছয ভন 

রদচ্ছফক? শুনচ্ছিা ফা?ু‛ 

 

        রিত -- আো া,ঁ আরভ ফ শুনরি। 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- একরদন ঠাকুযফারেচ্ছত কতকগুরর রখ রার এচ্ছরির। ভা-কারীয ভরন্দচ্ছযয ম্মুচ্ছখ তাচ্ছদয 

চ্ছে শদখা র। একজন ফরচ্ছর, ‘ঈশ্বয দোভে।’ আরভ ফররাভ, ‘ফচ্ছট? তে নারক? শকভন কচ্ছয জানচ্ছর?’ তাযা 

ফরচ্ছর, ‘শকন ভাযাজ, ঈশ্বয আভাচ্ছদয খাওোচ্ছেন, -- এত মত্ন কযচ্ছিন।’ আরভ ফররাভ, ‘শ রক আশ্চমথ? ঈশ্বয 

শম কচ্ছরয ফা! ফা শিচ্ছরচ্ছক শদখচ্ছফ না শতা শক শদখচ্ছফ? ও-াোয শরাক এচ্ছ শদখচ্ছফ নারক?’ 

 

        নচ্ছযন্দ্র -- তচ্ছফ ঈশ্বযচ্ছক দোভে ফরফ না? 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- তাঁচ্ছক রক দোভে ফরচ্ছত ফাযণ কযরি? আভায ফরফায ভাচ্ছন এই শম ঈশ্বয আভাচ্ছদয আনায 

শরাক, য নন। 

 

        রিত -- কথা অভূরে! 

 

        শ্রীযাভকৃষ্ণ -- শতায গান শুনরিরুভ -- রকন্তু বার রাগর না। তাই উচ্ছঠ শগরভু। ফররভু, উচ্ছভদাযী অফস্থা -- 

গান আরুনী শফাধ র। 

 

        নচ্ছযন্দ্র ররিত ইচ্ছরন, ভুখ ঈলৎ আযরিভ ইর। রতরন চু করযো যরচ্ছরন। 
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ষ  পিরেcদ 
 

িবদায় 
 
        ঠাকুর জল খাiেত চািহেলন। তাঁহার কােছ eকgাস জল রাখা হiয়ািছল। েস জল খাiেত পািরেলন না, 
আর-eকgাস জল আিনেত বিলেলন। পের না েগল েকানo েঘার iিndয়াসk বয্িk oi জল sশর্ কিরয়ািছল। 
 
        পি ত (হাজরার pিত) -- আপনারা iঁহার সে  রাতিদন থােকন -- আপনারা মহানেn আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- আজ আমার খুব িদন। আিম িdতীয়ার চাঁদ েদখলাম। (সকেলর হাসয্) 
িdতীয়ার চাঁদ েকন বললুম জান? সীতা রাবণেক বেলিছেলন, রাবণ পূণর্চnd, আর রামচnd আমার িdতীয়ার চাঁদ। 
রাবণ মােন বুঝেত পাের নাi, তাi ভারী খুিশ। সীতার বলবার uেdশয্ ei েয, রাবেণর সmদ যতদূর হবার 
হেয়েছ, eiবার িদন িদন পূণর্চেndর নয্ায় hাস পােব। রামচnd িdতীয়ার চাঁদ, তাঁর িদন িদন বৃিd হেব! 
 
        ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। বnুবাnব সে  পি ত ভিkভােব pণাম কিরেলন। ঠাকুর ভkসে  িবদায় gহণ 
কিরেলন। 
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সpম পিরেcদ 
 
        ঠাকুর ভkসে  ঈশােনর বাটীেত িফিরেলন। সnয্া হয় নাi। ঈশােনর িনেচর ৈবঠকখানায় আিসয়া বিসেলন। 
ভেkরা েকহ েকহ আেছন। ভাগবেতর পি ত, ঈশান, ঈশােনর েছেলরা uপিsত আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- শশধরেক বললাম গােছ না uঠেত eককািঁদ -- আরo িকছু সাধন-ভজন কর, 
তারপর েলাকিশkা িদo। 
 
        ঈশান -- সকেলi মেন কের েয আিম েলাকিশkা িদi। েজানািক েপাকা মেন কের আিম জগৎেক 
আেলািকত করিছ। তা eকজন বেলিছল, ‘েহ েজানািক েপাকা, তুিম আবার আেলা িক েদেব! -- oেহ তুিম anকার 
আরo pকাশ করেছা!’ 
 
        ীরামকৃ  (ঈষৎ হাসয্ কিরয়া) -- িকnt ধু পি ত নয়, -- eকটু িবেবক-ৈবরাগয্ আেছ। 
 
        ভাটপাড়ার ভাগবেতর পি তিটo eখনo বিসয়া আেছন। বয়স 70।75 হiেব। িতিন ঠাকুরেক eকদৃে  
েদিখেতিছেলন। 
 
        ভাগবত পি ত ( ীরামকেৃ র pিত) -- আপিন মহাtা। 
 
        ীরামকৃ  -- েস নারদ, phাদ, কেদব -- eেদর বলেত পােরন; আিম আপনার সnােনর নয্ায়। 
 
        “তেব eক িহসােব বলেত পােরন। eমিন আেছ েয ভগবােনর েচেয় ভk বড় -- েকন না ভk ভগবানেক 
hদেয় বেয় িনেয় েবড়ায়। (সকেলর আনn) ভk ‘েমাের েদেখ হীন, আপনােক েদেখ বড়।’ যেশাদা কৃ েক 
বাঁধেত িগিছেলন। যেশাদার িব াস, আিম কৃ েক না েদখেল তােক েক েদখেব! কখনo ভগবান চুmুক, ভk ছঁুচ -- 
ভগবান আকষর্ণ কের ভkেক েটেন লন। আবার কখনo ভk চুmুক পাথর হন, ভগবান ছঁুচ হন। ভেkর eত 
আকষর্ণ েয তার েpেম মুg হেয় ভগবান তার কােছ িগেয় পেড়ন।” 
 
        ঠাকুর দিkেণ ের pতয্াবতর্ন কিরেবন। িনেচর ৈবঠকখানায় দিkণিদেকর বারাnায় আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন। 
ঈশান pভৃিত ভেkরাo দাঁড়াiয়া আেছন। ঈশানেক কথাcেল aেনক uপেদশ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- সংসাের েথেক েয তাঁেক ডােক েস বীর ভk। ভগবান বেলন, েয সংসার 
েছেড় িদেয়েছ েস েতা আমায় ডাকেবi, আমার েসবা করেবi -- তার আর বাহাdির িক? েস যিদ আমায় না ডােক 
সকেল িছ িছ করেব। আর েয সংসাের েথেক আমায় ডােক -- িবশ মন পাথর েঠেল েয আমায় েদেখ েসi-i ধনয্, 
েসi-i বাহাdর, েসi-i বীরপুrষ। 
 
        “ভাগবত পি ত -- শােst েতা oi কথাi আেছ। ধমর্বয্ােধর কথা আর পিতbতার কথা। তপsী মেন 
কেরিছল েয আিম কাক আর বকেক ভs কেরিছ, aতeব আিম খুব uচুঁ হেয়িছ। েস পিতbতার বািড় িগিছল। তার 
sামীর uপর eত ভিk েয িদনরাত sামীর েসবা করত। sামী বািড়েত eেল পা েধাবার জল িদত; eমন িক মাথার 
চুল িদেয় তার পা পুঁেছ িদত। তপsী aিতিথ, িভkা পাoয়ার েদির হিcল তাi েচঁিচেয় বেলিছল েয, েতামােদর 
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ভাল হেব না। পিতbতা aমিন দূর েথেক বলেল, e েতা কাকীবকী ভs করা নয়। eকটু দাঁড়াo ঠাকুর, আিম 
sামীর েসবা কের েতামার পূজা করিছ। 
 
        “ধমর্বয্ােধর কােছ bhjােনর জনয্ িগিছল। বয্াধ প র মাংস িবিk করত িকnt রাতিদন ঈ রjােন বাপ-
মার েসবা করত। bhjােনর জনয্ তার কােছ েয িগিছল েস েদেখ aবাk  -- ভাবেত লাগল e বয্াধ মাংস িবিk 
কের, আর সংসারী েলাক! e আবার আমায় িক bhjান িদেব। িকnt েসi বয্াধ পূণর্jানী।” 
 
        ঠাকুর eiবার গািড়েত uিঠেবন। পােশর বািড়র (ঈশােনর রবািড়র) দরজায় দাঁড়াiয়ােছন। ঈশান o 
ভেkরা কােছ দাঁড়াiয়া আেছন -- তাঁহােক গািড়েত তুিলয়া িদেবন। ঠাকুর আবার কথাcেল ঈশানেক uপেদশ 
িদেতেছন -- “িপঁপেড়র মেতা সংসাের থাক, ei সংসাের িনতয্ aিনতয্ িমিশেয় রেয়েছ। বািলেত িচিনেত িমশােনা 
-- িপঁপেড় হেয় িচিনটুকু েনেব। 
 
        “জেল-dেধ eকসে  রেয়েছ। িচদানnরস আর িবষয়রস। হংেসর মেতা dধটুকু িনেয় জলিট তয্াগ করেব। 
 
        “আর পানেকৗিটর মেতা। গােয় জল লাগেছ, েঝেড় েফলেব। আর পাঁকাল মােছর মেতা। পাঁেক থােক িকnt  
গা েদখ পির ার ujjল। 
 
        “েগালমােল মাল আেছ -- েগাল েছেড় মালিট েনেব।” 
 
        ঠাকুর গািড়েত uিঠয়া দিkেণ ের যাtা কিরেতেছন। 
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�ীরামকৃ� দিক্ষে্র রিপি শশশরািদ দ ভ্স 
 

�থম রির্�দ 

 

কালী�� -- �� ও শি  অ্দদ 

 

        �ীরামক�ৃ দ ভ্স িারঁ েভই রবূররিরিিি  ্র েম্ে্ি বিভসা  ্েন, -- কা্ে রিপি শশশর। েম্ে্ি 

মাদর রািা -- িাহার উরর ঠাকরু, রিপি শশশর এবং ক্সকিট দ  বিভসা্েন। কিকগিল দ  মািটর উর্রই 

বিভসা  ্েন। ভু্র�, বাবরুাম, মা�ার, হিরশ, লাটু, হাজরা, মিষ মি�ক �দৃিি দ্ রা উরি�ি  ্েন। ঠাকরু 

রিপি র�্লাি্নর কথা কিহ্ি্েন। র�্লািন বশরমা্নর রাজার ভদারিিি িে্লন। েবলা অররা� -- �াস 

৪টা। 

 

         জ েভামবার, ৩০েশ জনু, ১৮৮৪ �ী�া� (১৭ই  ষাঢ়, শুা অ�মী)। েসিদন হইল �ী�ীরথযা�ার 

িদব্ভ রিপি শশশ্রর ভিহি ঠাকু্ রর কিলকািাস েদখা ও  লার হইসািেল।  জ  বার রিপি  িভসা্েন। 

ভ্স �ীযু  দূশর ি্�ারাশযাস ও িারঁ েজযয ভ্হাদর। কিলকািাস িাহা্দর বািড়্ি রিপি শশশর  ্েন। 

 

        রিপি �ানমা্গরর রপী। ঠাকরু িাহঁা্ক বেুাই্ি্েন -- যাহঁারই িনিয িাহঁারই লীলা -- িযিন অখপ 

ভি�দান�, িিিনই লীলার জনয নানা  র শিরসা্েন। ঈে্রর কথা বিল্ি বিল্ি ঠাকরু েবহশঁ হই্ি্েন। দা্ব 

মা্িাসারা হইসা কথা কিহ্ি্েন। রিপি্ক বিল্ি্েন, “বার,ু �� অটল, অিল, ভু্মরবব। িক� ‘অিল’ যার 

 ্ে িার ‘িল’ও  ্ে।” 

 

        ঠাকরু ে�মান্� মৎ  ্েন। েভই গ�বর িবিনি�ি ক্� গান গািহ্ি্েন। গা্নর রর গান গািহ্ি্েন: 

 

 েক জা্ন কালী েকমন, ষড়  দশর্ ন না রাস দরশন। 

 

        গান - মা িক এমিন মা্সর েম্স। 

 যার নাম জির্স ম্হশ বাঁ্ িন হলাহল খাই্স ৷৷ 

 ভৃি� ি�িি �লস যার কটা্ক েহির্স। 

 েভ েয অন� ��াপ রা্খ উদ্র রিুর্স ৷৷ 

 েয ির্ষ শরষ ল্স েদবিা বাঁ্ িন দা্স। 

 েদ্বর েদব মহা্দব যারঁ ির্ষ লটুা্স ৷৷ 

 

        গান - মা িক শশইু িশ্বর ভিী। 

  যাঁ্ র কা্লর কাল ক্র �ষিি ৷৷ 

 নযাংটা্ব্শ শ�  না্শ মহাকাল হদ্স ি�িি। 

 বল েদিখ মন েভ বা েকমন, না্থর বু্ ক মাির লািথ ৷৷ 

 �ভাদ ব্ল মা্সর লীলা, ভকলই েজ্না ডাকািি। 

 ভাবশা্ন মন কর যিন, হ্ব েিামার শুমিি ৷৷ 
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        গান -  িম ভুরা রান কির না, ভুশা খাই জস কালী ব্ল, 

 মন-মািা্ল মািাল ক্র, মদ-মািা্ল মািাল ব্ল। 

 গরদৎ বীজ ল্স �বিৃৎ িাস মশলা িদ্স, 

 �ান শঁিড়্ি েিাসাস দািঁট, রান ক্র েমার মন-মািা্ল। 

 মলূ ম� য� দরা, েশাশন কির ব্ল িারা, 

 �ভাদ ব্ল এমন ভুরা েখ্ল িিুবরগর িম্ল। 

 

        গান - শযামাশন িক ভবাই রাস, 

 অ্বাশ মন েবা্ে না এিক দাস। 

 িশ্বরই অভাশয ভাশন মনমজা্না রাাা রাস ৷৷ 

 

        ঠাকু্ রর দাবাব�া একটু কম রিড়সা্ে। িাহঁার গান থািমল। একটু িুর কিরসা  ্েন। েোট খাটিট্ি িগসা 

বিভসা্েন। 

 

        রিপি গান শিনসা েমািহি হইসা্েন। িিিন অিি িবনীি দা্ব ঠাকরু্ক বিল্ি্েন, “ বার গান হ্ব 

িক?” 

 

        ঠাকরু একটু র্রই  বার গান গািহ্ি্েন: 

 

        শযামারদ  কা্শ্ি মন  ুিড়খানা উড়্িিেল, 

 

        কলু্ ষর কবুািাভ ের্স েগা�া েখ্স র্ড় েগল। 

 

        গান - এবার  িম দাল েদ্বিে। 

 দাল দাবীর কা্ে দাব িশ্খিে। 

 েয েদ্শ রজনী নাই, েভই েদ্শর এক েলাক ের্সিে। 

  িম িকবা িদবা িকবা ভ�যা ভ�যা্র ব�যা ক্রিে ৷৷ 

 

        গান - অদস র্দ �াষ ভঁ্রিে। 

  িম  র িক য্মর দস ের্খিে ৷৷ 

 কালী নাম মহাম�  ৎিশরিশখাস েবঁ্ শিে। 

 ( িম) েদহ েব্ি দ্বর হা্ট, দগরানাম িক্ন এ্নিে ৷৷ 

 

        “দগরানাম িক্ন এ্নিে” এই কথা শিনসা রিপি অঅবাির িবভজরন কির্ি্েন। ঠাকরু  বার গািহ্ি্েন: 

 

        গান - কালীনাম ক�ির, হদ্স েরারষ ক্রিে। 

 এবার শমন এ্ল হদস খু্ ল েদখাব িাই ব্ভ  িে ৷৷ 

 েদ্হর ম্শয েজন কজুন, িা্বর  ্র দরূ ক্রিে। 

 রাম�ভাদ ব্ল দগরা ব্ল যা�া ক্র ব্ভ  িে ৷৷ 
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        গান -  রনা্ি  রিন েথ্কা মন েযও না্কা কার  ্র। 

 যা িািব িাই ব্ভ রািব (ও্র) েখাজঁ িনজ অ�ঃরু্ র ৷৷ 

 

        ঠাকরু গান গািহসা বিল্ি্েন -- মিু  অ্রকা দি  বড় -- 

 

        গান -  িম মিু  িদ্ি কাির নই, 

 শুাদি  িদ্ি কাির হই েগা। 

  মার দি  েযবা রাস েভ েয েভবা রাস, 

 িা্র েকবা রাস েভ েয ি�্লাকজসী ৷৷ 

 শুাদি  এক  ্ে ব�ৃাব্ন, 

 েগার-েগারী িদ� অ্নয নািহ জা্ন। 

 দি র কার্ষ ন্�র দব্ন 

 িরিা�া্ন ন্�র বাশা মাথাস বই ৷৷ 
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ি�তীয় পিরে�দ 

 

শা�পাঠ ও পাি�তয িিমযা -- তপসযা  াা -- িব�ানী 

 

        পি�ত েবদািদ শা� পিড়য়ােছন ও �ান  রা  েরন। ঠা রু েছাট খাটিটেত বিসয়া তাহঁাে  েদিখেতেছন ও 

গ��েল নানা উপেদশ িদেতেছন। 

 

        �ীরাি �ৃ (পি�েতর �িত) -- েবদািদ অেন  শা� আেছ, ি � সাধন না  রেল, তপসযা না  রেল -- 

ঈ�রে  পাওয়া যায় না। 

 

        “ষড় দশরেন দশরন েিেল না, আগি িনগি ত�সাের। 

 

        “তেব শাে� যা আেছ, েসা সব েজেন িনেয় েসা অনুসাের  াজ  রেত হয়। এ জন এ খানা ি িঠ হািরেয় 

েফেলিছল। ে ামায় েরেখেছ িেন নাা। তখন েস �দীপ লেয় খুঁজেত লাগল। দ-িতনজন িিেল খুঁেজ ি িঠখানা 

েপেল। তােত েলখা িছল, পাঁ  েসর সে�শ আর এ খানা  াপড় পাঠাােব। েসাটু  ুপেড় লেয় েস আবার 

ি িঠখানা েফেল িদেল। তখন আর ি িঠর ি  দর ার। এখন পাঁ  েসর সে�শ আর এ খানা  াপড় ি েন পাঠােলা 

হেব।” 

 

[The Art of Teaching :পঠন, �বণ ও দশরেনর তারতিয ] 
 

        “পড়ার ে েয় শনা  াল, -- শনার ে েয় েদখা  াল। গুিেুখ বা সাধিুেুখ শনেল ধারণা েবিশ হয়, -- আর 

শাে�র অসার  াগ ি �া  রেত হয় না। 

 

        “হনুিান বেলিছল, ‘ াা, আিি িতিম-নক্ অত সব জািন না -- আিি ে বল রািি �া  ির।’ 

 

        “শনার ে েয় েদখা আরও  াল। েদখেল সব সে�হ  েল যায়। শাে� অেন   মা েতা আেছ; ঈ�েরর 

সাকাষ ার না হেল -- তারঁ পাদপে�  ি� না হেল -- ি ৎশিু না হেল -- সবা বমৃা। পািঁজেত িলেখেছ িবশ 

আড়া জল -- ি � পািঁজ িটপ েল এ  েফাটঁাও পেড় না! এ  েফাটঁাা পড়, তাও না।” 

 

[িব ার  তিদন -- ঈ�রদশরন পযর� -- িব�ানী ে ? ] 

 

        “শা�ািদ িনেয় িব ার  তিদন? যতিদন না ঈ�েরর সাকাষ ার হয়। �ির গনগন  ের  তকণ? যতকণ 

ফুেল না বেস। ফুেল বেস িধপুান  রেত আর�  রেল আর শ� নাা। 

 

         � -- ঈ�রদশরেনর পরও শরীর মাে ? 

 

        �ীরাি �ৃ --  াু  াু ি ছ ু েিরর জনয মাে , -- েলা িশকার জনয। গ�া�ােন পাপ যায় আর িিু� হয় 

-- ি �  ক ুঅ  যায় না। তেব পােপর জনয েয  য় জজ  িরে াগ  রেত হয় েস  য় জজ আর হয় না। েয পা  

িদেয়েছ েসা পা টাা ে বল ঘুের যােব। বা ীগেলা আর হেব না।  ািে�াধািদ সব দ� হেয় যায়, -- তেব 
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শরীরটা তাে  ি ছ ু েিরর জনয। 

 

        পি�ত -- ওে া সং�ার বেল। 

  

        �ীরাি �ৃ -- িব�ানী সবরদা ঈ�রদশরন  ের -- তাা েতা এরপ এলােনা  াব।  ক ুে েয়ও দশরন  ের। 

 খনও িনতয হেত লীলােত মাে ,  খনও লীলা হেত িনেতযেত যায়। 

 

        পি�ত -- এিট বঝুলাি না। 

 

        �ীরাি �ৃ -- েনিত েনিত িব ার  ের েসা িনতয অখ� সিিদানে� েপপছঁয়। তারা এা িব ার  ের -- িতিন 

জীব নন, জগষ নন,  তুিবরংশিত তত নন। িনেতয েপপেঁছ আবার েদেখ -- িতিন এা সব হেয়েছন -- জীব, জগষ, 

 তুিবরংশিত তত। 

 

        “দধে  দা েপেত িমন  ের িাখন তুলেত হয়। ি � িাখন েতালা হেল েদেখ েয, েঘােলরা িাখন, 

িাখেনরা েঘাল। েখােলরা িাঝ, িােঝরা েখাল।” 

 

        পি�ত ( ূধেরর �িত, সহােসয) -- বঝুেল? এ বঝুা বড় শ�! 

 

        �ীরাি �ৃ -- িাখন হেয়েছ েতা েঘালও হেয়েছ। িাখনে   াবেত েগেলা সে� সে� েঘালে ও  াবেত 

হয়, -- ে ননা েঘাল না মা েল িাখন হয় না। তাা িনতযে  িানেত েগেলা লীলাে ও িানেত হয়। অনুেলাি ও 

িবেলাি। সা ার-িনরা ার সাকাষ ােরর পর এা অবঅা! সা ার ি জয়রপ, িনরা ার অখ� সিিদান�। 

 

        “িতিনা সব হেয়েছন, -- তাা িব�ানীর ‘এা সংসার িজার  িুট’। �ানীর পেক ‘এ সংসার েধা ঁার টািট।’ 

রাি�সাদ েধাঁ ার টািট বেলিছল। তাা এ জন জবাব িদেয়িছল, -- 

 

 এা সংসার িজার  িুট, আিি খাা দাা আর িজা লিুট। 

  ওের বিদয নািহ  বিুু, বিুঝস ে বল েিাটািিুট ৷৷ 

 জন  রাজা িহােতজা তার ি েসর িছল �িট। 

 েস এিদ -ওিদ  দিদ  েরেখ েখেয়িছল দেধর বািট ৷৷ 

 

        (স েলর হাসয) 

 

        “িব�ানী ঈ�েরর আন� িবেশষরেপ সে�াগ  েরেছ। ে উ দধ শেনেছ, ে উ েদেখেছ, ে উ েখেয়েছ। 

িব�ানী দধ েখেয়েছ আর েখেয় আন�লা   েরেছ ও  হপহু হেয়েছ।” 

 

        “তেব এ িট আেছ, ঈ�রে  দশরেনর পরও  মা  লেত পাের। েস- মা ে বল ঈ�েরর আনে�র  মা, -- 

েযিন িাতােলর ‘জয়  ালী’ বলা। সর �ির ফুেল বেস িধপুান  রার পর আধ আধ �ের গনগন  ের।” 

 

        িব�ানীর নাি  িরয়া ঠা রু বিুঝ িনেজর অবঅা াি�েত বিলেতেছন। 
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        “�ানী ‘েনিত েনিত’ িব ার  ের। এা িব ার  রেত  রেত েযখােন আন� পায় েসা ��। 

 

        “�ানীর � াব ি রপ? -- �ানী আান অনুসাের  েল। 

 

        “আিায়  ানে  িনেয় িগেয়িছল। েসখােন  ত গিল সাধ ুেদখলাি। তারা ে উ ে উ েসলাা  রিছল। 

(স েলর হাসয) আিরা যাওয়ােত েস-সব েফলেল। তারপর পােয়র উপর পা িদেয় বেস আিােদর সে�  মা 

 ােত লাগল। (স েলর হাসয) 

 

        “ি � ঈ�রীয়  মা িজ�াসা না  রেল �ানীরা েস-সব  মা  য় না। আেগ িজ�াসা  রেব এখন, তুিি 

ে িন আছ।  যায়সা হযায় -- বািড়র সব ে িন আেছ। 

 

        “ি � িব�ানীর � াব আলাদা। তার এলােনা � াব -- হয়েতা  াপড়খানা আলগা -- ি  বগেলর ি তর -- 

েছেলেদর িেতা। 

 

        “ঈ�র আেছন এািট েজেনেছ, এর নাি �ানী।  ােঠ িনি�ত আগন আেছ েয েজেনেছ েসা �ানী। ি � 

 াঠ ে�েল রাধঁা, খাওয়া, েহউ-েঢউ হেয় যাওয়া, যার হয় তার নাি িব�ানী। 

 

        “ি � িব�ানীর অহপাশ খেুল যায়,  াি-ে�াধািদর আ ার িা্ মাে ।” 

 

        পি�ত -- “ি দযেত  দয়দিমি িছদযে� সবরসংশয়াি।” 

1
 

 

[পবূর মা --  �ৃি েশােরর বািড় গিন -- ঠা েুরর িব�ানীর অবঅা ] 

 

        �ীরাি �ৃ -- হা,ঁ এ খানা জাহাজ সি�ু িদেয় যাি�ল। হঠাষ যত েলাহা-ল�ড়, েপের , া� ুউপেড় েযেত 

লাগল।  ােছ  ু�ে র পাহাড় িছল তাা সব েলাহা আলগা হেয় উপেড় েযেত লাগল। 

 

        “আিি  �ৃি েশােরর বািড় েযতাি। এ িদন িগেয়িছ, েস বলেল, তুিি পান খাও ে ন? আিি বললাি, খিুশ 

পান খাব -- আরিশেত িখু েদখব, -- হাজার েিেয়র ি তর নযাংেটা হেয় না ব!  �ৃে ােশােরর পিরবার তাে  

ব েত লাগল -- বলেল, তুিি  াের ি  বল? -- রাি �ৃে  ি  বলছ? 

 

        “এ-অবঅা হেল  াি-ে�াধািদ দ� হেয় যায়। শরীেরর ি ছ ুহয় না; অনয েলাে র শরীেরর িেতা েদখেত 

সব -- ি � ি তর ফা ঁ আর িনিরল।” 

 

        ঠা রু এ টু  ুপ  িরেলন ও পি�তে  তািা  খাােত বিলেলন। পি�ত দিকণ-পেূবরর ল�া বারা�ায় তািা  

খাােত েগেলন। 

 

                                                 
১ িু�ে াপিনষদ                                                                                                                    [২।২।৮] 
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তৃতীয় পিরেcদ 
  

jান o িবjান -- ঠাকুর o েবেদাk ঋিষগণ 
 
        পি ত িফিরয়া আিসয়া আবার ভkেদর সে  েমেঝেত বিসেলন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আবার কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (পি েতর pিত) -- েতামােক eiেট বিল। আনn িতন pকার -- িবষয়ানn, ভজনানn o 
bhানn। যা সবর্দাi িনেয় আেছ -- কািমনী-কা েনর আনn -- তার নাম িবষয়ানn। ঈ েরর নামgণগান কের 
েয আনn তার নাম ভজনাn। আর ভগবান দশর্েনর েয আনn তার নাম bhানn। bhানnলােভর পর ঋিষেদর 
েscাচার হেয় েযত। 
 
        “ৈচতনয্েদেবর িতনরকম aবsা হত -- anদর্শা, aধর্বাহয্দশা o বাহয্দশা। anদর্শায় ভগবানদশর্ন কের 
সমািধs হেতন, -- জড়সমািধর aবsা হত। aধর্বােহয্ eকটু বািহেরর h ঁশ থাকত। বাহয্দশায় নামgণকীতর্ন করেত 
পারেতন।” 
 
        হাজরা (পি েতর pিত) -- eiেতা সব সেnহ ঘুচান হল। 
 
        ীরামকৃ  (পি েতর pিত) -- সমািধ কােক বেল? -- েযখােন মেনর লয় হয়। jানীর জড়সমািধ হয়, -- 
‘আিম’ থােক না। ভিkেযােগর সমািধেক েচতনসমািধ বেল। eেত েসবয্-েসবেকর ‘আিম’ থােক -- রস-রিসেকর 
‘আিম’ -- আsাদয্-আsাদেকর ‘আিম’। ঈ র েসবয্ -- ভk েসবক; ঈ র রসsrপ -- ভk রিসক; ঈ র আsাদয্ 
-- ভk আsাদক। িচিন হব না, িচিন েখেত ভালবািস। 
 
        পি ত -- িতিন যিদ সব ‘আিম’ লয় কেরন তাহেল িক হেব? িচিন যিদ কের লন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েতামার মেনর কথা খুেল বল। “মা েকৗশলয্া, eকবার pকাশ কের বল!” 
(সকেলর হাসয্) তেব িক নারদ, সনক, সনাতন, সনn, সনৎকুমার শােst নাi? 
 
        পি ত -- আjা হাঁ, শােst আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- pাথর্না কর। িতিন দয়াময়। িতিন িক ভেkর কথা েনন না? িতিন কlতr। তাঁর কােছ িগেয় 
েয যা চাiেব তাi পােব। 
 
        পি ত -- আিম তত e-সব িচnা কির নাi। eযন সব বুঝিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- bhjােনর পরo ঈ র eকটু ‘আিম’ েরেখ েদন। েসi ‘আিম’ -- “ভেkর আিম” “িবদয্ার 
আিম।” তা হেত e aনn লীলা আsাদন হয়। মুষল সব ঘেষ eকটু তােতi আবার uলুবেন পেড় কুলনাশন -- 
যdবংশ ংস হল। িবjানী তাi ei “ভেkর আিম” “িবদয্ার আিম” রােখ আsাদেনর জনয্, েলাকিশkার জনয্। 
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[ঋিষরা ভয়তরােস -- A new light on the Vedanta] 
 
        “ঋিষরা ভয়তরােস। তােদর ভাব িক জান? আিম েজা-েসা কের যািc আবার েক আেস? যিদ কাঠ আপিন 
েজা-েসা কের েভেস যায় -- িকnt তার uপর eকিট পািখ বসেল ডুেব যায়। নারদািদ বাহাdরী কাঠ, আপিনo 
েভেস যায়, আবার aেনক জীবজntেকo িনেয় েযেত পাের। sীমেবাট (কেলর জাহাজ) -- আপিনo পার হেয় যায় 
eবং aপরেক পার কের িনেয় যায়। 
 
        “নারদািদ আচাযর্ িবjানী, -- aনয্ ঋিষেদর েচেয় সাহসী। েযমন পাকা েখেলায়াড় ছকবাঁধা েখলা েখলেত 
পাের। িক চাo, ছয় না পাঁচ? িফ বােরi িঠক পড়েছ! -- eমিন েখেলায়াড়! -- েস আবার মােঝ মােঝ েগাঁেপ তা 
েদয়। 
 
        “ ধু jানী যারা, তারা ভয়তরােস। েযমন সতর  েখলায় কাঁচা েলােকরা ভােব, েজা-েসা কের eকবার ঘুঁিট 
uঠেল হয়। িবjানীর িকছুেতi ভয় নাi। েস সাকার-িনরাকার সাkাৎকার কেরেছ! -- ঈ েরর আনn সেmাগ 
কেরেছ! 
 
        “তাঁেক িচnা কের, aখে  মন লেয় হেলo আনn, -- আবার মন লয় না হেলo লীলােত মন েরেখo 
আনn। 
 
        “ ধু jানী eকেঘেয়, -- েকবল িবচার কেc ‘e নয় e নয়, -- e-সব spবৎ।’ আিম dহাত েছেড় িদেয়িছ, 
তাi সব লi। 
 
        “eকজন বয্ােনর সে  েদখা করেত িগেয়িছল। বয্ান তখন সুতা কাটিছল, নানারকেমর েরশেমর সুতা। 
‘বয্ান’ তার বয্ানেক েদেখ খুব আনn করেত লাগল; -- আর বলেল – ‘বয্ান, তুিম eেসছ বেল আমার েয িক 
আনn হেয়েছ, তা বলেত পাির না, -- যাi েতামার জনয্ িকছু জলখাবার আিনেগ।’ বয্ান জলখাবার আনেত েগেছ, 
-- eিদেক নানা রেঙর েরশেমর সুতা েদেখ e-বয্ােনর েলাভ হেয়েছ। েস eকতাড়া সুতা বগেল কের লুিকেয় 
েফলেল। বয্ান জলখাবার িনেয় eল; -- আর aিত uৎসােহর সিহত -- জল খাoয়ােত লাগল। িকnt সুতার িদেক 
দৃি পাত কের বুঝেত পারেল েয, eকতাড়া সুেতা বয্ান সিরেয়েছন। তখন েস সুেতাটা আদায় করবার eকটা ফিn 
ঠাoরােল। 
 
        “েস বলেছ, ‘বয্ান, aেনকিদেনর পর েতামার সিহত সাkাৎ হল। আজ ভারী আনেnর িদন। আমার ভারী 
icা কেc েয dজেন নৃতয্ কির।’ েস বলেল – ‘ভাi, আমারo ভারী আনn হেয়েছ।’ তখন di বয্ােন নৃতয্ করেত 
লাগল। বয্ান েদখেল েয, iিন বাh না তুেল নৃতয্ করেছন। তখন িতিন বলেলন, ‘eস বয্ান dহাত তুেল আমরা 
নািচ, -- আজ ভারী আনেnর িদন।’ িকnt িতিন eকহােত বগল িটেপ আর-eকিট হাত তুেল নাচেত লাগেলন! 
তখন বয্ান বলেলন, ‘বয্ান oিক! eকহাত তুেল নাচা িক, eস dহাত তুেল নািচ। ei েদখ, আিম dহাত তুেল 
নাচিছ।’ িকnt িতিন বগল িটেপ েহেস েহেস eকহাত তুেলi নাচেত লাগেলন আর বলেলন, ‘েয েযমন জােন বয্ান!’ 
 
        “আিম বগেল হাত িদেয় িটিপ না, -- আিম dহাত েছেড় িদেয়িছ -- আমার ভয় নাi। তাi আিম িনতয্-লীলা 
di লi।” 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন েয jানীর েলাকমানয্ হবার কামনা jানীর মুিk কামনা -- ei সব থােক বেল dহাত 
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তুেল নাচেত পাের না? িনতয্-লীলা di িনেত পাের না? আর jানীর ভয় আেছ, বd হi, -- িবjানীর ভয় নাi? 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসনেক বললা েয, ‘আিম’ তয্াগ না করেল হেব না। েস বলেল, তাহেল মহাশয় দলটল 
থােক না। তখন আিম বললাম, “কাঁচা আিম,” “বjাত আিম” -- তয্াগ করেত বলিছ, িকnt “পাকা আিম” -- 
“বালেকর আিম”, “ঈ েরর দাস আিম”, “িবদয্ার আিম” -- eেত েদাষ নাi। “সংসারীর আিম” -- “aিবদয্ার 
আিম” -- “কাঁচা আিম” -- eকটা েমাটা লািঠর নয্ায়। সিcদানnসাগেরর জল oi লািঠ েযন di ভাগ কেরেছ। 
িকnt “ঈ েরর দাস আিম,” “বালেকর আিম,” “িবদয্ার আিম” জেলর uপর েরখার নয্ায়। জল eক, েবশ েদখা 
যােc -- ধু মাঝখােন eকিট েরখা, েযন dভাগ জল। বstতঃ eকজল, -- েদখা যােc। 
 
        “শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন -- েলাকিশkার জনয্।” 
 

[bhjানলােভর পর “ভেkর আিম” – েগাপীভাব ] 
 
        “bhjানলােভর পেরo aেনেকর িভতর িতিন ‘িবদয্ার আিম’ – ‘ভেkর আিম’ েরেখ েদন। হনুমান সাকার-
িনরাকার সাkাৎকার করবার পর েসবয্-েসবেকর ভােব, ভেkর ভােব থাকেতন। রামচndেক বেলিছেলন, ‘রাম, 
কখন ভািব তুিম পূণর্, আিম aংশ; কখন ভািব তুিম েসবয্, আিম েসবক; আর রাম, যখন তttjান হয় তখন েদিখ 
তুিমi আিম, আিমi তুিম!’ 
 
        “যেশাদা কৃ  িবরেহ কাতর হেয় ীমতীর কােছ েগেলন। তাঁর ক  েদেখ ীমতী তাঁেক srেপ েদখা িদেলন 
-- আর বলেলন, ‘কৃ  িচদাtা আিম িচcিk। মা তুিম আমার কােছ বর লo।’ যেশাদা বলেলন, মা আমার 
bhjান চাi না -- েকবল ei বর দাo েযন ধয্ােন েগাপােলর rপ সবর্দা দশর্ন হয়, আর কৃ ভkস  েযন সবর্দা 
হয়, আর ভkেদর েযন আিম েসবা করেত পাির, -- আর তাঁর নামgনকীতর্ন েযন আিম সবর্দা করেত পাির। 
 
        “েগাপীেদর iছা হেয়িছল, ভগবােনর ঈ রীয় rপদশর্ন কের। কৃ  তােদর যমুনায় ডুব িদেত বলেলন। ডুব 
েদoয়ায় যা aমিন ৈবকুে  সbাi uপিsত; -- ভগবােনর েসi ষৈড় যর্পূণর্ rপ দশর্ন হল; -- িকnt ভাল লাগল 
না। তখন কৃ েক তারা বলেল, আমােদর েগাপালেক দশর্ন, েগাপােলর েসবা ei েযন থােক আর আমারা িকছুi 
চাi না। 
 
        “মথুরা যাবার আেগ কৃ  bhjান িদবার uেদয্াগ কেরিছেলন। বেলিছেলন, আিম সবর্ভূেতর anের বািহের 
আিছ। েতামরা িক eকিট rপ েকবল েদখছ? েগাপীরা বেল uঠল, ‘কৃ , তেব িক আমােদর তয্াগ কের যােব তাi 
bhjােনর uপেদশ িদc?’ 
 
        “েগাপীেদর ভাব িক জান? আমরা রাiেয়র, রাi আমােদর।” 
 
        eকজন ভk -- ei “ভেkর আিম” িক eেকবাের যায় না? 
 

[Sri Ramakrishna and the Vedanta] 
 
        ীরামকৃ  -- o ‘আিম’ eক-eকবার যায়। তখন bhjান হেয় সমািধs হয়। আমারo যায়। িকnt বরাবর 
নয়। সা ের গা মা পা ধা িন, -- িকnt ‘িন’েত aেনকkণ থাকা যায় না, -- আবার িনেচর gােম নামেত হয়। আিম 
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বিল “মা আমায় bhjান িদo না।” আেগ সাকারবাদীরা খুব আসত। তারপর iদানীং bhjানীরা আসেত আরm 
করেল। তখন pায় oirপ েবhশঁ হেয় সমািধs হতাম -- আর hশঁ হেলi বলতাম, মা আমায় bhjান িদo না। 
 
        পি ত -- আমরা বলেল িতিন নেবন? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ র কlতr। েয যা চাiেব, তাi পােব। িকnt কlতrর কােছ েথেক চাiেত হয়, তেব 
কথা থােক। 
 
        “তেব eকিট কথা আেছ -- িতিন ভাবgাহী। েয যা মেন কের সাধনা কের তার েসrপi হয়। েযমন ভাব 
েতমিন লাভ। eকজন বািজকর েখলা েদখােc রাজার সামেন। আর মােঝ মােঝ বলেছ রাজা টাকা েদo, কাপড়া 
েদo। eমন সমেয় তার িজব তালুর মূেলর কােছ uলেট েগল। aমিন কুmক হেয় েগল। আর কথা নাi, শb নাi, 
snন নাi। তখন সকেল তােক iেটর কবর ৈতয়ার কের েসi ভােবi পুঁেত রাখেল। হাজার বৎসর পের েসi 
কবর েক খুঁেড়িছল। তখন েলােক েদেখ েয eকজন সমািধs হেয় বেস আেছ! তারা তােক সাধু মেন কের পূজা 
করেত লাগল। eমন সময় নাড়াচাড়া িদেত িদেত তার িজব তাল ুেথেক সের eল। তখন তার ৈচতনয্ হল, আর েস 
িচৎকার কের বলেত লাগল, লাগ েভলিক লাগ! রাজা টাকা েদo, কাপড়া েদo! 
 
        “আিম কাঁদতাম আর বলতাম, মা িবচারবুিdেত বjাঘাত েহাক!” 
 
        পি ত -- তেব আপনারo (িবচারবুিd) িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, eকবার িছল। 
 
        পি ত -- তেব বেল িদন, তাহেল আমােদরo যােব। আপনার েকমন কের েগল? 
 
        ীরামকৃ  -- aমিন eকরকম কের েগল। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঈ রদশর্ন জীবেনর uেdশয্ -- তাহার uপায় 
 

[ঐ যর্ o মাধুযর্ -- েকহ েকহ ঐ যর্jান চায় না ] 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ র কlতr। তাঁর কােছ েথেক চাiেত হয়। তযন েয যা চায় তাi পায়। 
 
        “ঈ র কত িক কেরেছন। তাঁর aনn bhা  -- তাঁর aনn ঐ েযর্র jান আমার দরকার িক! আর যিদ 
জানেত icা কের, আেগ তাঁেক লাভ করেত হয়, তারপর িতিন বেল েদেবন। যd মিlেকর কখানা বািড় কত 
েকাmািনর কাগজ আেছ e-সব আমার িক দরকার! আমার দরকার, েজা-েসা কের বাবুর সে  আলাপ করা! তা 
পগার িডিঙেয়i েহাক! -- pাথর্না কেরi েহাক! বা dারবােনর ধাkা েখেয়i েহাক -- আলােপর পর কত িক আেছ 
eকবার িজjাসা করেল বাবুi বেল েদয়। আবার বাবুর সে  আলাপ হেল আমলারাo মােন। (সকেলর হাসয্) 
 
        “েকu েকu ঐ েযর্র jান চায় না। িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ আমার িক দরকার! আমার eক 
েবাতেলেতi হেয় যায়। ঐ যর্ jান চাiেব িক। েযটুকু মদ েখেয়েছ তােতi মt!” 
 

[jানেযাগ বড় কিঠন -- aবতারািদ িনতয্িসd ] 
 
        “ভিkেযাগ, jানেযাগ -- e-সবi পথ। েয-পথ িদেয়i যাo তাঁেক পােব। ভিkর পথ সহজ পথ। jান 
িবচােরর পথ কিঠন পথ। 
 
        “েকাn  পথিট ভাল aত িবচার করবার িক দরকার। িবজেয়র সে  aেনকিদন কথা হেয়িছল, িবজয়েক 
বললাম, eকজন pাথর্না করত, ‘েহ ঈ র! তুিম েয িক, েকমন আছ, আমায় েদখা দাo।’ 
 
        “jানিবচােরর পথ কিঠন। পাবর্তী িগিররাজেক নানা ঈ রীয় rেপ েদখা িদেয় বলেলন, ‘িপতা, যিদ 
bhjান চাo সাধুস  কর।’ 
 
        “bh িক মুেখ বলা যায় না। রামগীতায় আেছ, েকবল তটs লkেণ তাঁেক বলা যায়, েযমন গ ার uপর 
েঘাষপlী। গ ার তেটর uপর আেছ ei কথা বেল েঘাষপlীেক বয্k করা যায়। 
 
        “িনরাকার bh সাkাৎকার হেব না েকন? তেব বড় কিঠন। িবষয় বুিdর েলশ থাকেল হেব না। iিndেয়র 
িবষয় যত আেছ -- rপ, রস, গn, sশর্, শb সমs তয্াগ হেল -- মেনর লয় হেল -- তেব aনুভেব েবােধ েবাধ 
হয় আর aিsমাt জানা যায়।” 
 
        পি ত -- asীেতয্াপলbবয্ iতয্ািদ। 
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        ীরামকৃ  -- তাঁেক েপেত েগেল eকটা ভাব আ য় করেত হয়, -- বীরভাব, সখীভাব বা দাসীভাব আর 
সnানভাব। 
 
        মিণ মিlক -- তেব আঁট হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম সখীভােব aেনকিদন িছলাম। বলতাম, ‘আিম আনnময়ী bhময়ীর দাসী, -- oেগা 
দাসীরা আমায় েতামরা দাসী কর, আিম গরব কের চেল যাব, বলেত বলেত েয, আিম সাধন bhময়ীর দাসী!’ 
 
        “কাr কাr সাধন না কের ঈ রলাভ হয়, -- তােদর িনতয্িসd বেল। যারা জপতপািদ সাধন কের 
ঈ রলাভ কেরেছ তােদর বেল সাধনিসd। আবার েকu কৃপািসd, -- েযমন হাজার বছেরর anকার ঘর, pদীপ 
িনেয় েগেল eকkেণ আেলা হেয় যায়! 
 
        “আবার আেছ হঠাৎিসd, -- েযমন গিরেবর েছেল বড়মানুেষর নজের পেড় েগেছ। বাবু তােক েমেয় িবেয় 
িদেল, -- েসi সে  বািড়ঘর, গািড়, দাস-দাসী সব হেয় েগল। 
 
        “আর আেছ spিসd -- sেp দশর্ন হল।” 
 
        সুেরnd (সহােসয্) -- আমরা eখন ঘুমুi, -- পের বাবু হেয় যাব। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- তুিম েতা বাবু আছi। ‘ক’েয় আকার িদেল ‘কা’ হয়; -- আবার eকটা আকার 
েদoয়া বৃথা; -- িদেল েসi ‘কা’i হেব! (সকেলর হাসয্) 
 
        “িনতয্িসd আলাদা থাক -- েযমন aরিণ কা , eকটু ঘষেলi আgন, -- আবার না ঘষেলo হয়। eকটু 
সাধন করেলi িনতয্িসd ভগবানেক লাভ কের, আবার সাধন না করেলo পায়। 
 
        “তেব িনতয্িসd ভগবানলাভ করার পর সাধন কের। েযমন আলু-কুমেড়া গােছ আেগ ফল হয় তারপর 
ফুল।” 
 
        পি ত লাu-কুমেড়ার ফল আেগ হয় িনয়া হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আর িনতয্িসd েহামাপািখর নয্ায়। তার মা uc আকােশ থােক। pসেবর পর ছানা পৃিথিবর 
িদেক পেড় থােক। পড়েত পড়েত ডানা uেঠ o েচাখ ফুেট। িকnt মািট গােয় আঘাত না লাগেত লাগেত মার িদেক 
েচাঁচা েদৗড় েদয়। েকাথায় মা! েকাথায় মা! েদখ না phােদর ‘ক’ িলখেত চেk ধারা! 
 
        ঠাকুর িনতয্িসেdর কথায় aরিণ কাঠ o েহামাপািখর দৃ ােnর dারা িক িনেজর aবsা বুঝাiেতেছন? 
 
        ঠাকুর পি েতর িবনীতভাব েদিখয়া সnt  হiয়ােছন। পি েতর sভােবর িবষয় ভkেদর বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- eঁর sভাবিট েবশ। মািটর েদoয়ােল েপেরক পঁুতেল েকান ক  হয় না। 
পাথের েপেরেকর েগাড়া েভেঙ যায় তবু পাথেরর িকছু হয় না। eমন সব েলাক আেছ হাজার ঈ রকথা নুক, েকান 
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মেত ৈচতনয্ হয় না, -- েযমন কুিমর -- গােয় তরবািরর েচাপ লােগ না! 
 

[পাি তয্ aেপkা সাধনা ভাল – িবেবক ] 
 
        পি ত -- কুিমেরর েপেট বশর্া মারেল হয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- gিcর শাst পড়েল িক হেব? ফয্ালাজফী (Philosophy)! (সকেলর হাসয্) 
 
        পি ত (সহাসয্) -- ফয্ালাজফী বেট! 
 
        ীরামকৃ  -- লmা লmা কথা বলেল িক হেব? বাণিশkা করেত েগেল আেগ কলাগাছ তাগ করেত হয়, -- 
তারপর শরগাছ, -- তারপর সলেত, -- তারপর uেড় যােc েয পািখ। 
 
        “তাi আেগ সাকাের মনিsর করেত হয়। 
 
        “আবার িtgণাতীত ভk আেছ, -- িনতয্ ভk েযমন নারদািদ। েস ভিkেত িচnয় শয্াম, িচnয় ধাম, িচnয় 
েসবক, -- িনতয্ ঈ র, িনতয্ ভk, িনতয্ ধাম। 
 
        “যারা েনিত েনিত jানিবচার করেছ, তারা aবতার মােন না। হাজরা েবশ বেল -- ভেkর জনয্i aবতার, -
- jানীর জনয্ aবতার নয়, তারা েতা েসাঽহm  হেয় বেস আেছ।” 
 
        ঠাকুর o ভেkরা সকেলi িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া আেছন। eiবার পি ত কথা কিহেতেছন। 
 
        পি ত -- আেj, িকেস িন রু ভাবটা যায়? হাসয্ েদখেল মাংসেপশী (muscles), sায়ু (nerves) মেন 
পেড়। েশাক েদখেল িকরকম nervous system মেন পেড়। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- নারাণ শাstী তাi বলত, ‘শাst পড়ার েদাষ, -- তকর্-িবচার ei সব eেন েফেল!’ 
 
        পি ত -- আেj, uপায় িক িকছু নাi? -- eকটু মাদর্ব -- 
 
        ীরামকৃ  -- আেছ -- িবেবক। eকটা গান আেছ, -- 
 
        ‘িবেবক নােম তার েবটার তttকথা তায় সুধািব।’ 
 
        “িবেবক, ৈবরাগয্, ঈ ের aনুরাগ -- ei uপায়। িবেবক না হেল কথা কখন িঠক িঠক হয় না। সামাধয্য়ী 
aেনক বয্াখয্ার পর বলেল, ‘ঈ র নীরস!’ eকজন বেলিছল, ‘আমােদর মামােদর eকেগায়াল েঘাড়া আেছ।’ 
েগায়ােল িক েঘাড়া থােক? 
 
        (সহােসয্) “তুিম ছানাবড়া হেয় আছ। eখন d-পাঁচিদন রেস পেড় থাকেল েতামার পেko ভাল, পেররo 
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ভাল। d-পাঁচিদন।” 
 
        পি ত (ঈষৎ হািসয়া) -- ছানাবড়া পুেড় a ার হেয় িগেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না, না; আরসলুার রঙ হেয়েছ। 
 
        হাজরা -- েবশ ভাজা হেয়েছ, -- eখন রস খােব েবশ। 
 

[পূবর্কথা -- েতাতাপুরীর uপেদশ -- গীতার aথর্ -- বয্াকুল হo ] 
 
        ীরামকৃ  -- িক জান, -- শাst েবিশ পড়বার দরকার নাi। েবিশ পড়েল তকর্ িবচার eেস পেড়। নয্াংটা 
আমায় েশখাত -- uপেদশ িদত -- গীতা দশবার বলেল যা হয় তাi গীতার সার! -- aথর্াৎ ‘গীতা’ ‘গীতা’ দশবার 
বলেত বলেত ‘তয্াগী’ ‘তয্াগী’ হেয় যায়। 
 
        “uপায় -- িবেবক, ৈবরাগয্, আর ঈ ের aনুরাগ। িকrপ aনুরাগ? ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল, -- েযমন 
বয্াকুল হেয় ‘বৎেসর িপেছ গাভী ধায়’।” 
 
        পি ত -- েবেদ িঠক aমিন আেছ, গাভী েযমন বৎেসর জনয্ ডােক, েতামােক আমরা েতমিন ডাকিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুলতার সে  কাঁেদা। আর িবেবক-ৈবরাগয্ eেন যিদ েকu সবর্তয্াগ করেত পাের, -- 
তাহেল সাkাৎকার হেব। 
 
        “েস বয্াকলুতা eেল unােদর aবsা হয় -- তা jানপেথi থাক, আর ভিkপেথi থাক। dবর্াসার 
jােনাnাদ হেয়িছল। 
 
        “সংসারীর jান আর সবর্তয্াগীর jান -- aেনক তফাত। সংসারীর jান -- দীেপর আেলার নয্ায় ঘেরর 
িভতরিট আেলা হয়, -- িনেজর েদহ ঘরকnা ছাড়া আর িকছু বুঝেত পাের না। সবর্তয্াগীর jান, সূেযর্র আেলার 
নয্ায়। েস আেলােত ঘেরর িভতর বা’র সব েদখা যায়। ৈচতনয্েদেবর jান েসৗরjান -- jানসূেযর্র আেলা! আবার 
তাঁর িভতর ভিkচেndর শীতল আেলাo িছল। bhjান, ভিkেpম, dii িছল।” 
 
        ঠাকুর িক ৈচতনয্েদেবর aবsা বণর্না কিরয়া িনেজর aবsা বিলেতেছন? 
 

[jানেযাগ ভিkেযাগ -- কিলেত নারদীয় ভিk ] 
 
        “aভাবমুখ ৈচতনয্ আর ভাবমুখ ৈচতনয্। ভাব ভিk eকিট পথ আেছ; আর aভােবর eকিট আেছ। তুিম 
aভােবর কথা বলছ। িকnt ‘েস বড় কিঠন ঠাঁi grিশষয্ েদখা নাi!’ জনেকর কােছ কেদব bhjান uপেদেশর 
জনয্ েগেলন। জনক বলেলন, ‘আেগ দিkণা িদেত হেব, -- েতামার bhjান হেল আর দিkণা েদেব না -- েকননা 
grিশেষয্ েভদ থােক না।’ 
 
        “ভাব aভাব সবi পথ। aনn মত aনn পথ। িকnt eকিট কথা আেছ। কিলেত নারদীয় ভিk -- ei 
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িবধান। e-পেথ pথেম ভিk, ভিk পাকেল ভাব, ভােবর েচেয় uc মহাভাব আর েpম। মহাভাব আর েpম জীেবর 
হয় না। যার তা হেয়েছ তার বstলাভ aথর্াৎ ঈ রলাভ হেয়েছ।” 
 
        পি ত -- আেj, বলেত েগেল েতা aেনক কথা িদেয় বুঝােত হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম েনজামুড়া বাদ িদেয় বলেব েহ। 
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প ম পিরেcদ 
 

কালীbh, bhশিk aেভদ -- সবর্ধমর্-সমnয় 
 
        ীযুk মিণ মিlেকর সে  পি ত কথা কিহেতেছন। মিণ মিlক bাhসমােজর েলাক। পি ত bাhসমােজর 
েদাষgন লiয়া েঘার তকর্ কিরেতেছন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া েদিখেতেছন o হাসয্ কিরেতেছন। মােঝ মােঝ 
বিলেতেছন, “ei সেttর তমঃ -- বীেরর ভাব। e-সব চাi। aনয্ায় aসতয্ েদখেল চুপ কের থাকেত নাi। মেন 
কর, ন  stী পরমাথর্ হািন করেত আসেছ, তখন ei বীেরর ভাব ধরেত হয়। তখন বলেব, িক শয্ািল! আমার 
পরমাথর্ হািন করিব! -- ekিণ েতার শরীর িচের িদব।” 
 
        আবার হািসয়া বিলেতেছন, “মিণ মিlেকর bাhসমােজর মত aেনকিদেনর -- oর িভতর েতামার মত 
েঢাকােত পারেব না। পুরােনা সংsার িক eমিন যায়? eকজন িহn ু বড় ভk িছল, -- সবর্দা জগদmার পূজা আর 
নাম করত। মুসলমানেদর যখন রাজয্ হল তখন েসi ভkেক ধের মুসলমান কের িদল, আর বলেল, তুi eখন 
মুসলমান হেয়িছস, বল আlা! েকবল আlা নাম জপ কর। েস aেনক কে  আlা, আlা বলেত লাগল। িকnt eক-
eকবার বেল েফলেত লাগল ‘জগদmা!’ তখন মুসলমােনরা তােক মারেত যায়। েস বেল, েদাহাi েশখজী! আমায় 
মারেবন না, আিম েতামােদর আlা নাম করেত খুব েচ া করিছ, িকnt আমােদর জগদmা আমার ক া পযর্n 
রেয়েছন, েতামােদর আlােক েঠেল েঠেল িদেcন। (সকেলর হাসয্) 
 
        (পি েতর pিত, সহােসয্) -- “মিণ মিlকেক িকছু বেলা না। 
 
        “িক জােনা, rিচেভদ, আর যার যা েপেট সয়। িতিন নানা ধমর্ নানা মত কেরেছন -- aধীকারী িবেশেষর 
জনয্। সকেল bhjােনর aধীকারী নয়, তাi আবার িতিন সাকারপূজার বয্বsা কেরেছন। মা েছেলেদর জনয্ 
বািড়েত মাছ eেনেছ। েসi মােছ েঝাল, amল, ভাজা আবার েপালাo করেলন। সকেলর েপেট িকnt েপালাo সয় 
না; তাi কাr কাr জনয্ মােছর েঝাল কেরেছন, -- তারা েপট েরাগা। আবার কাr সাধ amল খায়, বা মাছ ভাজা 
খায়। pকৃিত আলাদা -- আবার aিধকারী েভদ।” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর পি তেক বিলেতেছন, “যাo eকবার ঠাকুর দশর্ন কের eেসা, -- আবার 
বাগােন eকটু েবড়াo।” 
 
        েবলা সােড় পাঁচটা বািজয়ােছ। পি ত o তাঁহার বnুরা গােtাtান কিরেলন; ঠাকুরবািড় েদিখেবন। ভেkরাo 
েকহ েকহ তাঁহােদর সে  েগেলন। 
 
        িকয়ৎkণ পের মাsার সমিভবয্াহাের েবড়াiেত েবড়াiেত ঠাকুরo গ াতীের বাঁধাঘােটর িদেক যাiেতেছন। 
ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, “বাবুরাম eখন বেল -- পেড় েন িক হেব।” 
 
        গ াতীের পি েতর সিহত ঠাকুেরর আবার েদখা হiল। ঠাকুর বিলেতেছন, “কালীঘের যােব না? -- তাi 
eলুম।” পি ত বয্s হiয়া বিলেলন, “আেj, চলুন দশর্ন কির িগেয়।” 
 
        ঠাকুর সহাসয্বদন। চাঁদিনর িভতর িদয়া কালীঘেরর িদেক যাiেত যাiেত বিলেতেছন, “eকটা গােন 
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আেছ।” ei বিলয়া মধুর সুর কিরয়া গািহেতেছন: 
 
 “মা িক আমার কােলা ের! 
 কােলাrপ িদগmরী hিদপd কের আেলা ের!” 
 
        চাঁদিন হiেত pা েণ আিসয়া আবার বিলেতেছন, eকটা গােন আেছ, -- ‘jানািg েjেল ঘের, bhময়ীর 
rপ েদখ না’! 
 
        মিnের আিসয়া ঠাকুর ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। মার ীপাদপেd জবা, িবl; িtনয়নী ভkেদর কতi 
েsহ চেk েদিখেতেছন। হেs বরাভয়। মা বারাণসী েচলী o িবিবধ aল ার পিরয়ােছন। 
 
        ীমূিতর্ দশর্ন কিরয়া ভূধেরর দাদা বিলেতেছন, “ েনিছ নবীন ভাsেরর িনমর্াণ।” ঠাকুর বিলেতেছন, “তা 
জািন না -- জািন iিন িচnয়ী!” 
 
        ভkসে  ঠাকুর নাটমিnের েবড়াiেত েবড়াiেত দিkণাসয্ হiয়া আিসেতেছন! বিলদােনর sান েদিখয়া 
পি ত বিলেতেছন, “মা পাঁঠা কাটা েদখেত পান না।” (সকেলর হাসয্)     
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ষ  পিরেcদ 
 
        ঠাকুর eiবার িফিরেতেছন। বাবুরামেক বিলেলন, আের আয়! মাsারo সে  আিসেলন। 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ঘেরর পি েমর েগাল বারাnায় আিসয়া ঠাকুর বিসয়ােছন। ভাবs, -- aধর্বাহয্। কােছ 
বাবুরাম o মাsার। 
 
        আলকাল ঠাকুেরর েসবার ক  হiয়ােছ। রাখাল আজকাল থােকন না। েকহ েকহ আেছন, িকnt তাঁহারা 
ঠাকুেরর সকল aবsােত ছঁুেত পােরন না। ঠাকুর সে ত কের বাবুরামেক বিলেতেছন -- “হ -- ছু -- না, রা – ছু” 
e-aবsায় আর কােকo ছঁুেত িদেত পাির না, তুi থাক তাহেল ভাল হয়।” 
 

[ঈ রলাভ o কমর্তয্াগ -- নূতন হাঁিড় -- গৃহীভk o ন া stী ] 
 
        পি ত ঠাকুবািড় দশর্ন কিরয়া ঠাকুেরর ঘের িফিরয়ােছন। ঠাকুর পি েমর েগাল বারাnা হiেত বিলেতেছন, 
তুিম eকটু জল খাo। পি ত বলেলন, আিম সnয্া কির নাi। aমিন ঠাকুর ভােব মােতায়ারা হiয়া গান 
গািহেতেছন, -- o দাঁড়াiয়া পিড়েলন -- 
 
 গয়াগ া pভাসািদ, কাশী কা ী েকবা চায়। 
 কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায়।। 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়। 
 সnয্া তার সnয্ােন েফের কভু সিn নািহ পায়।। 
 পূজা েহাম জপ যj আর িকছু না মেন লয়। 
 মদেনরi যাগযj bhময়ীর রাঙা পায়।। 
 
        ঠাকুর েpেমাnt হiয়া আবার বিলেতেছন, কতিদন সnয্া? যতিদন o ঁ বলেত মন লীন না হয়। 
 
        পি ত -- তেব জল খাi, তারপর সnয্া করব। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম েতামার েsােত বাধা িদব না। সময় না হেল তয্াগ ভাল না। ফল পাকেল ফুল আপিন 
ঝের। কাঁচা েবলায় নািরেকেলর েবেlা টানাটািন করেত নাi, -- eরকম কের ভাঙেল গাছ খারাপ হয়। 
 
        সুেরnd বািড় যাiবার uেদয্াগ কিরেতেছন। বnুবগর্েক আhান কিরেতেছন। তাঁহার গািড়েত লiয়া যাiেবন। 
 
        সুেরnd -- মেহndবাবু যােবন? 
 
        ঠাকুর eখনo ভাবs, সmণূর্ pকৃিতs হন নাi। িতিন েসi aবsােতi সুেরndেক বিলেতেছন, েতামার েঘাড়া 
যত বiেত পাের, তার েবিশ িনেয়া না। সুেরnd  pণাম কিরয়া চিলয়া েগেলন। 
 
        পি ত সnয্া কিরেত েগেলন। মাsার o বাবুরাম কিলকাতায় যাiেবন, ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন। ঠাকুর 
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eখনo ভাবs। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- কথা েবrেc না, eকটু থােকা। 
 
        মাsার বিসেলন -- ঠাকুর িক আjা কিরেবন -- aেপkা কিরেতেছন। ঠাকুর বাবুরামেক সে ত কিরয়া 
বিসেত বিলেলন। বাবুরাম বিলেলন, আর eকটু বসুন। ঠাকুর বিলেতেছন, eকটু বাতাস কর। বাবুরাম বাতাস 
কিরেতেছন, মাsারo কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক সেsেহ) -- eখন আর তত eস না েকন? 
 
        মাsার -- আjা, িবেশষ িকছু কারণ নাi, বাড়ীেত কাজ িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- বাবুরাম িক ঘর, কাল েটর েপেয়িছ। তাi েতা eখন oেক রাখবার জনয্ aত বলিছ। পািখ 
সময় বুেঝ িডম ফুেটায়। িক জােনা eরা d আtা, eখনo কািমনী-কা েনর িভতর িগেয় পেড় নাi। িক বল? 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। eখনo েকান দাগ লােগ নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- নূতন হাঁিড়, dধ রাখেল খারাপ হেব না। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- বাবুরােমর eখােন থাকবার দরকার পেড়েছ। aবsা আেছ িকনা, তােত oiসব েলােকর থাকা 
pেয়াজন। o বেলেছ, kেম kেম থাকব, না হেল হা ামা হেব -- বািড়েত েগাল করেব। আিম বলিছ শিনবার, 
রিববার আসেব। 
 
        eিদেক পি ত সnয্া কিরয়া আিসয়ােছন। তাঁহার সে  ভূধর o তাঁহার েজয্  ভাi।1 পি ত eiবার জল 
খাiেবন। 
 
        ভূধেরর বড়ভাi বিলেতেছন, “আমােদর িক হেব; -- eকটু বেল িদন আমােদর uপায় িক?” 
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা মুমুkু, বয্াকুলতা থাকেলi ঈ রেক পাoয়া যায়। ােdর an েখo না। সংসাের ন  
stীর মেতা থাকেব। ন  stী বািড়র সব কাজ েযন খুব মন িদেয় কের, িকnt তার মন uপপিতর uপর রাতিদন পেড় 
থােক। সংসােরর কাজ কেরা, িকnt মন সবর্দা ঈ েরর uপর রাখেব। 
 
        পি ত জল খাiেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, আসেন বেস খাo। 
 
        খাবার পর পি তেক বিলেতেছন -- “তুিম েতা গীতা পেড়ছ, -- যােক সকেল গেণ মােন, তােত ঈ েরর 
িবেশষ শিk আেছ।” 
                                                 
1 ভূধেরর বড়দাদা েশষজীবন eকাকী aিত পিবtভােব ৺কাশীধােম কাটাiয়ািছেলন। ঠাকুরেক সবর্দা িচnা কিরেতন। 
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        পি ত -- যd  যd  িবভূিতমৎ সttং ীমদূিজর্তেমব বা -- 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার িভতর aবশয্ তাঁর শিk আেছ। 
 
        পি ত -- আjা, েয bত িনেয়িছ aধয্বসােয়র সিহত করব িক? 
 
        ঠাকুর েযন uপেরােধ পেড় বলেছন, “হাঁ হেব।” তারপেরi aনয্ কথার dারা o-কথা েযন চাপা িদেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- শিk মানেত হয়। িবদয্াসাগর বলেলন, িতিন িক কাrেক েবিশ শিk িদেয়েছন? আিম 
বললাম, তেব eকজন েলাক eকশ জনেক মারেত পাের েকন? কুiন িভেkািরয়ার eত মান, নাম েকন -- যিদ 
শিk না থাকত? আিম বললাম, তুিম মােনা িক না? তখন বেল, ‘হাঁ মািন।’ 
 
        পি ত িবদায় লiয়া গােtাtান কিরেলন o ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। সে র বnুরাo pণাম 
কিরেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “আবার আসেবন, গাঁজােখার গাঁজােখারেক েদখেল আhাদ কের -- হয়েতা তার সে  
েকালাকুিল কের -- aনয্ েলাক েদখেল মুখ লুেকায়। গr আপনার জনেক েদখেল গা চােট, aপরেক gঁেতায়।” 
(সকেলর হাসয্) 
 
        পি ত চিলয়া েগেল ঠাকুর হািসয়া বিলেতেছন -- ডাiিলuট হেয় েগেছ eকিদেনi! -- েদখেল েকমন িবনয়ী 
-- আর সব কথা লয়! 
 
        আষাঢ় kা সpমী িতিথ। পি েমর বারাnায় চাঁেদর আেলা পিড়য়ােছ। ঠাকুর েসখােন eখনo বিসয়া 
আেছন। মাsার pণাম কিরেতেছন। ঠাকুর সেsেহ বিলেতেছন, “যােব?” 
 
        মাsার -- আjা, তেব আিস। 
 
        ীরামকৃ  -- eকিদন মেন কেরিছ, সbােয়র বািড় eক-eকবার কের যাব, -- েতামার oখােন eকবার 
যাব, -- েকমন? 
 
        মাsার -- আjা, েবশ েতা। 
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বলরাম-মিnের রেথর পুনযর্াtায় ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বলরােমর ৈবঠকখানায় ভেkর মজিলস কিরয়া বিসয়া আেছন। আনnময় মূিতর্! -- 
ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        আজ পুনযর্াtা। বৃহsিতবার। আষাঢ় kা দশমী। 3রা জুলাi, 1884। ীযুk বলরােমর বাটীেত, 

ী ীজগnােথর েসবা আেছ, eকখািন েছাট রথo আেছ। তাi িতিন ঠাকুরেক, পুনযর্াtা uপলেk িনমntণ 
কিরয়ােছন। ei েছাট রথখািন বারবাটীর েদাতলার চকিমলান বারাnায় টানা হiেব। গত 25েশ জুন বুধবাের 

ী ীরথযাtার িদন, ঠাকুর ীযুk ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র ঠনঠিনয়া বাটীেত আিসয়া িনমntণ gহণ কিরয়ািছেলন। 
েসi িদেনi ৈবকােল কেলজ sীেট ভূধেরর বাটীেত পি ত শশধেরর সিহত pথম সাkাৎ হয়। িতনিদন হiল, গত 
েসামবাের শশধর তাঁহােক দিkেণ র-কালীমিnের িdতীয়বার দশর্ন কিরেত িগয়ািছেলন। 
 
        ঠাকুেরর আেদেশ বলরাম শশধরেক আজ িনমntণ কিরয়ােছন। পি ত িহn ুধেমর্র বয্াখয্া কিরয়া েলাকিশkা 
িদেতেছন। তাi িক ীরামকৃ  তাঁহার িভতর শিkস ার কিরবার জনয্ eত uৎসুক হiয়ােছন? 
 
        ঠাকুর ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। কােছ রাম, মাsার, বলরাম, মেনােমাহন, কেয়কিট েছাকরা ভk, 
বলরােমর িপতা pভৃিত বিসয়া আেছন। বলরােমর িপতা aিত িন াবান ৈব ব। িতিন pায় ীবৃnাবনধােম 
তাঁহােদরi pিতি ত কুে  eকাকী বাস কেরন o ী ীশয্ামসুnর-িবgেহর েসবার তttাবধান কেরন। ীবৃnাবেন 
িতিন সমs িদন ঠাকুেরর েসবা লiয়া থােকন। কখনo ীৈচতনয্চিরতামৃতািদ ভিkgn পেড়ন। কখন কখন 
ভিkgn লiয়া তাহার pিতিলিপ কেরন। কখন বিসয়া বিসয়া িনেজ ফুেলর মালা গাঁেথন। কখন ৈব বেদর িনমntণ 
কিরয়া েসবা কেরন। ঠাকুরেক দশর্ন করাiবার জনয্, বলরাম তাঁহােক পেtর uপর পt িলিখয়া কিলকাতায় 
আনাiয়ােছন। “সব ধেমর্i সাmpদািয়ক ভাব; িবেশষতঃ ৈব বিদেগর মেধয্; িভn মেতর েলাক পরsর িবেরাধ 
কের, সমnয় কিরেত জােন না” -- ei কথা ঠাকুর ভkেদর বিলেতেছন। 
 

[বলরােমর িপতার pিত সবর্ধমর্-সমnয় uপেদশ। ভkমাল; ীভাগবত -- পূবর্কথা -- মথুেরর কােছ ৈব বচরেণর 
েগাঁড়ািম o শাkেদর িনnা ] 

 
        ীরামকৃ  (বলরােমর িপতা pভৃিত ভkেদর pিত) -- ৈব বেদর eকিট gn ভkমাল। েবশ বi, -- 
ভkেদর সব কথা আেছ। তেব eকেঘেয়। eক জায়গায় ভগবতীেক িব ুমnt লiেয় তেব েছেড়েছ! 
 
        “আিম ৈব বচরেণর aেনক সুখয্াত কের েসেজাবাবুর কােছ আনলমু। েসেজাবাবু খুব যt খািতর করেল। 
rপার বাসন বার কের জল খাoয়ােনা পযর্n। তারপর েসেজাবাবুর সামেন বেল িক – ‘আমােদর েকশবমnt না 
িনেল িকছুi হেব না!’ েসেজাবাবু শাk, ভগবতীর uপাসক। মুখ রাঙা হেয় uঠল। আিম আবার ৈব বচরেণর গা 
িটিপ! 
 
        “ ীমdাগবত -- তােতo নািক oiরকম কথা আেছ, ‘েকশবমnt না িনেয় ভবসাগর পার হoয়াo যা, আর 
কুকুেরর লয্াজ ধের মহাসমুd পার হoয়াo তা!’ সব মেতর েলােকরা আপনার মতটাi বড় কের েগেছ। 
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        “শােkরাo ৈব বেদর খােটা করবার েচ া কের। ীকৃ  ভবনদীর কা ারী, পার কের েদন, শােkরা বেল, 
‘তা েতা বেটi, মা রাজরােজ রী -- িতিন িক আপিন eেস পার করেবন? oi কৃ েকi েরেখ িদেয়েছন পার 
করবার জনয্’।” (সকেলর হাসয্) 
 
[পূবর্কথা -- ঠাকুেরর জnভূিমদশর্ন 1 1880 -- ফুলুi শয্ামবাজােরর তাঁতী ৈব বেদর aহংকার -- সমnয় uপেদশ ] 
 
        “িনেজর িনেজর মত লেয় আবার aহংকার কত! o-েদেশ, শয্ামবাজার ei সব জায়গায়, তাঁতীরা আেছ। 
aেনেক ৈব ব, তােদর লmা লmা কথা। বেল, ‘iিন েকাn  িব ু মােনন? পাতা িব ু! (aথর্াৎ িযিন পালন কেরন!) -
- o আমরা ছঁুi না! েকাn  িশব? আমরা আtারাম িশব, আtারােম র িশব, মািন।’ েকu বলেছ, ‘েতামরা বুিঝেয় 
েদo না, েকাn  হির মান?’ তােত েকu বলেছ – ‘না, আমরা আর েকন, oiখান েথেকi েহাক।’ eিদেক তাঁত 
েবােন; আবার eiসব লmা লmা কথা!” 
 

[লালাবাবুর রানী কাতয্ায়নীর েমা-সােহব রিতর মার েগাঁড়ািম ] 
 
        “রিতর মা রানী কাতয্ায়নীর েমা-সােহব; -- ৈব বচরেণর দেলর েলাক, েগাঁড়া ৈব বী। eখােন খুব আসা 
যাoয়া করত। ভিk েদেখ েক! যাi আমায় েদখেল মা-কালীর pসাদ েখেত, aমিন পালাল! 
 
        “েয সমnয় কেরেছ, েসi-i েলাক। aেনেকi eকেঘেয়। আিম িকnt  েদিখ -- সব eক। শাk, ৈব ব, 
েবদাn মত সবi েসi eকেক লেয়। িযিনi িনরাকার, িতিনi সাকার, তাঁরi নানা rপ। 
 
  ‘িনgর্ণ েমরা বাপ, সgণ মাহতাির, 
 কাের িনেnা কাের বেnা, েদােনা পাlা ভারী।’ 
 
        “েবেদ যাঁর কথা আেছ, তেnt তাঁরi কথা, পুরােণo তাঁরi কথা। েসi eক সিcদানেnর কথা। যাঁরi িনতয্, 
তাঁরi লীলা। 
 
        “েবেদ বেলেছ, o ঁ সিcদানnঃ bh। তেnt বেলেছ, o ঁ সিcদানnঃ িশবঃ -- িশবঃ েকবলঃ -- েকবলঃ িশবঃ। 
পুরােণ বেলেছ, o ঁ সিcদানnঃ কৃ ঃ। েসi eক সিcদানেnর কথাi েবদ, পুরাণ, তেnt আেছ। আর ৈব বশােsto 
আেছ, -- কৃ i কালী হেয়িছেলন।” 
 

                                                 
1 ীরামকৃ  েশষবার জnভূিম দশর্ন সমেয় 1880 ী: ফুলুi শয্ামবাজাের hদেয়র সে  ভাগমন কিরয়া নটবর েগাsামী, ঈশান 
মিlক, সদয় বাবাজী pভৃিত ভkগেণর সিহত সংকীতর্ন কেরন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃে র পরমহংস aবsা -- বালকবৎ -- unাদবৎ 
 
ঠাকুর বারাnার িদেক eকটু িগয়া আবার ঘের িফিরয়া আিসেলন। বািহের যাiবার সময় ীযুk িব mেরর কনয্া 
তাঁহােক নমsার কিরয়ািছল, তাহার বয়স 6/7 বৎসর হiেব। ঠাকুর ঘের িফিরয়া আিসেল পর েমেয়িট তাঁহার 
সিহত কথা কিহেতেছ। তাহার সে  আরo d-eকিট সমবয়s েছেলেমেয় আেছ। 
 
        িব mেরর কনয্া (ঠাকুর ীরামকৃে র pিত) -- আিম েতামায় নমsার করলুম, েদখেল না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- কi, েদিখ নাi। 
 
        কনয্া -- তেব দাঁড়াo, আবার নমsার কির; -- দাঁড়াo, e পা’টা কির! 
 
        ঠাকুর হািসেত হািসেত uপেবশন কিরেলন o ভূিম পযর্n মsক নত কিরয়া কুমারীেক pিতনমsার কিরেলন। 
ঠাকুর েমেয়িটেক গান গািহেত বিলেলন। েমেয়িট বিলল -- “মাiির, গান জািন না!” 
 
        তাহােক আবার aনুেরাধ করােত বিলেতেছ, “মাiির বলেল আর বলা হয়?” ঠাকুর তাহােদর লiয়া আনn 
কিরেতেছন o গান নাiেতেছন। pথেম েকলুয়ার গান, তারপর, “আয় েলা েতার েখাঁপা েবঁেধ িদ, েতার ভাতার 
eেল বলেব িক!” (েছেলরা o ভেkরা গান িনয়া হািসেতেছন) 
 
[পূবর্কথা -- জnভূিমদশর্ন 1 -- বালক িশবরােমর চিরt -- িসoেড় hদেয়র বািড় dগর্াপূজা -- ঠাকুেরর unাদকােল 

িল পূজা ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- পরমহংেসর sভাব িঠক পাঁচ বছেরর বালেকর মেতা। সব ৈচতনয্ময় েদেখ। 
 
        “যখন আিম o-েদেশ (কামারপুকুের), রামলােলর ভাi (িশবরাম) তখন 4/5 বছর বয়স, -- পুকুেরর ধাের 
ফিড়ং ধরেত যােc। পাতা নড়েছ, আর পাতার শb পােছ হয়, তাi পাতােক বলেছ ‘েচাp ! আিম ফিড়ং ধরব!’ ঝড় 
বৃি  হেc, আমার সে  ঘেরর িভতের েস আেছ; িবdয্ৎ চমকােc, তবুo dার খুেল খুেল বািহের েযেত চায়। বকার 
পর আর বািহের েগল না, u ঁিক েমের েমের eক-eকবার েদখেছ, িবdয্ৎ, -- আর বলেছ, ‘খুেড়া! আবার চকমিক 
ঠুকেছ’। 
 
        “পরমহংস বালেকর নয্ায় -- আtপর নাi, ঐিহক সmেnর আঁট নাi। রামলােলর ভাi eকিদন বলেছ, 
‘তুিম খুেড়া না িপেস?’ 
 
        “পরমহংেসর বালেকর নয্ায় গিতিবিধর িহসাব নাi। সব bhময় েদেখ -- েকাথায় যােc -- েকাথায় চলেছ 
-- িহসাব নাi। রামলােলর ভাi hেদর বািড় dগর্াপূজা েদখেত িগিছল। hেদর বািড় েথেক ছটেক আপনা-আপিন 
                                                 
1 ীযুk িশবরােমর জn -- 18i ৈচt, 1272, েদালপূিণর্মার িদেন (30েশ মাচর্, 1866 ী:) ঠাকুেরর eবার জnভূিমদশর্েনর সময় 
িতন-চার বছর বয়স aথর্াৎ 1869-70 ী:। 
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েকাn  িদেক চেল েগেছ! চার বছেরর েছেল েদেখ পেথর েলাক িজjাসা করেছ, তুi েকাথা েথেক eিল? তা িকছু 
বলেত পাের না। েকবল বলেল – ‘চালা’ (aথর্াৎ েয আটচালায় পূজা হেয়েছ)। যখন িজjাসা করেল, ‘কার বািড় 
েথেক eেসিছস?’ তখন েকবল – ‘দাদা’। 
 
        “পরমহংেসর আবার unােদর aবsা হয়। যখন unাদ হল, িশবিল  েবােধ িনেজর িল  পূজা করতাম। 
জীবn িল পূজা। eকটা আবার মুkা পরােনা হত! eখন আর পাির না।” 
 

[pিত ার পর (pিত া 1855) পূণর্jানী পাগেলর সে  েদখা ] 
 
        “দিkেণ ের মিnর pিত ার িকছুিদন পের eকজন পাগল eেসিছল, -- পূণর্jানী। েছঁড়া জুতা, হােত কি  
-- eকহােত eকিট ভাঁড়, আঁবচারা; গ ায় ডুব িদেয় uেঠ, েকান সnয্া আিhক নাi, েকাঁচেড় িক িছল তাi েখেল। 
তারপর কালীঘের িগেয় sব করেত লাগল। মিnর েকঁেপ িগেয়িছল! হলধারী তখন কালীঘের িছল। aিতিথশালায় 
eরা তােক ভাত েদয় নাi -- তােত rেkপ নাi। পাত কুিড়েয় েখেত লাগল -- েযখােন কুকুরgেলা খােc। মােঝ 
মােঝ কুকুরgিলেক সিরেয় িনেজ েখেত লাগল, -- তা কুকুরgেলা িকছু বেল নাi। হলধারী েপছু েপছু িগেয়িছল, 
আর িজjাসা কেরিছল, ‘তুিম েক? তুিম িক পূণর্jানী?’ তখন েস বেলিছল, ‘আিম পূণর্jানী! চুপ!’ 
 
        “আিম হলধারীর কােছ যখন e-সব কথা নলাম আমার বুক gর gর করেত লাগল, আর hেদেক জিড়েয় 
ধরলুম। মােক বললাম, ‘মা, তেব আমারo িক ei aবsা হেব!’ আমরা েদখেত েগলাম -- আমােদর কােছ খুব 
jােনর কথা -- aনয্ েলাক eেল পাগলািম। যখন চেল েগল, হলধারী aেনকখািন সে  িগেয়িছল। ফটক পার হেল 
হলধারীেক বেলিছল ‘েতােক আর িক বলব। ei েডাবার জল আর গ াজেল যখন েকান েভদবুিd থাকেব না, তখন 
জানিব পূণর্jান হেয়েছ।’ তারপর েবশ হনহন কের চেল েগল।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

পাি তয্ aেপkা তপসয্ার pেয়াজন -- সাধয্-সাধনা 
 

        ঠাকুর ীরামকৃ  মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। ভেkরাo কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- শশধরেক েতামার েকমন েবাধ হয়? 
 
        মাsার -- আjা, েবশ। 
 
        ীরামকৃ  -- খুব বুিdমান, না? 
 
        মাsার -- আjা, পাি তয্ েবশ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- গীতার মত -- যােক aেনেক গেণ, মােন, তার িভতর ঈ েরর শিk আেছ। তেব oর eকটু 
কাজ বাকী আেছ। 
 
        “ ধু পাি েতয্ িক হেব, িকছু তপসয্ার দরকার -- িকছু সাধয্-সাধনার দরকার।” 
 

[পূবর্কথা -- েগৗরী পি ত o নারায়ণ শাstীর সাধনা -- েবলঘেরর বাগােন েকশেবর সিহত সাkাৎ 1875 -- 
কােpেনর আগমন 1875-76 ] 

 
        “েগৗরী পি ত সাধন কেরিছল। যখন sব করত, ‘হা ের ের িনরালm লেmাদর!’ -- তখন পি েতরা েকঁেচা 
হেয় েযত। 
 
        “নারায়ণ শাstীo ধু পি ত নয়, সাধয্-সাধনা কেরিছল। 
 
        “নারায়ণ শাstী পঁিচশ বৎসর eকটােন পেড়িছল। সাত বৎসর নয্ায় পেড়িছল -- তবুo ‘হর, হর,’ বলেত 
বলেত ভাব হত। জয়পুেরর রাজা সভাপি ত করেত েচেয়িছল। তা েস কাজ sীকার করেল না। দিkেণ ের pায় 
eেস থাকত। বিশ া েম যাবার ভারী icা, -- েসখােন তপসয্া করেব। যাবার কথা আমােক pায় বলত। আিম 
তােক েসখােন েযেত বারণ করলাম। -- তখন বেল ‘েকাn  িদন মের যাব, সাধন কেব করব -- ডুb িক কb  ফাট্  
যায়গা!’ aেনক েজদােজিদর পর আিম েযেত বললাম। 
 
        “ নেত পাi, েকu েকu বেল, নারায়ণ শাstী নািক শরীরতয্াগ কেরেছ, তপসয্া করবার সময় ৈভরেব নািক 
চড় েমেরিছল। আবার েকu েকu বেল, ‘েবঁেচ আেছ -- ei আমরা তােক েরেল তুেল িদেয় eলাম।’ 
 
        “েকশব েসনেক েদখবার আেগ নারাণ শাstীেক বললুম, তুিম eকবার যাo, েদেখ eস েকমন েলাক। েস 
েদেখ eেস বলেল, েলাকটা জেপ িসd। েস েজয্ািতষ জানত -- বলেল, ‘েকশব েসেনর ভাগয্ ভাল। আিম সংsৃেত 
কথা কiলাম, েস ভাষায় (বাঙলায়) কথা কiল।’ 
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        “তখন আিম hেদেক সে  কের েবলঘেরর বাগােন িগেয় েদখলাম। েদেখi বেলিছলাম, ‘eঁরi নয্াজ 
খেসেছ, -- iিন জেলo থাকেত পােরন, ডাঙােতo থাকেত পােরন।’ 
 
        “আমােক পেরাখ করবার জনয্ িতনজন bhjানী ঠাকুরবািড়েত পািঠেয়িছল। তার িভতের pসno িছল। 
রাতিদন আমায় েদখেব, েদেখ েকশেবর কােছ খবর িদেব। আমার ঘেরর িভতর রােt িছল -- েকবল ‘দয়াময়, 
দয়াময়’ করেত লাগল -- আর আমােক বেল, ‘তুিম েকশববাবুেক ধর তাহেল েতামার ভাল হেব।’ আিম বললাম, 
‘আিম সাকার মািন।’ তবুo ‘দয়াময়, দয়াময়’ কের! তখন আমার eকটা aবsা হল হেয় বললাম, ‘eখান েথেক 
যা!’ ঘেরর মেধয্ েকান মেত থাকেত িদলাম না! তারা বারnায় িগেয় েয় রiল। 
 
        “কােpনo েযিদন আমায় pথম েদখেল েসিদন রােt রেয় েগল।” 
 

[মাiেকল মধুসূদন 1 -- নারাণ শাstীর সিহত কথা ] 
 
        “নারায়ণ শাstী যখন িছল, মাiেকল eেসিছল। মথুরবাবুর বড়েছেল dািরকবাবু সে  কের eেনিছল। 
ময্াগািজেনর সােহবেদর সে  েমাকdমা হবার েযাগাড় হেয়িছল। তাi মাiেকলেক eেন বাবুরা পরামশর্ করিছল। 
 
        “দpরখানার সে  বড়ঘর। েসiখােন মাiেকেলর সে  েদখা হেয়িছল। আিম নারায়ণ শাstীেক কথা কiেত 
বললাম। সংsৃেত কথা ভাল বলেত পারেল না। ভুল হেত লাগল! তখন ভাষায় কথা হল। 
 
        “নারায়ণ শাstী বলেল, ‘তুিম িনেজর ধমর্ েকন ছাড়েল।’ মাiেকল েপট েদিখেয় বেল, ‘েপেটর জনয্ -- 
ছাড়েত হেয়েছ।’ 
 
        “নারায়ণ শাstী বলেল, ‘েয েপেটর জনয্ ধমর্ ছােড় তার সে  কথা িক কiব!’ তখন মাiেকল আমায় 
বলেল, ‘আপিন িকছু বলুন।’ 
 
        “আিম বললাম, েক জােন েকন আমার িকছু বলেত icা করেছ না। আমার মুখ েক েযন েচেপ ধরেছ।” 
 

[কািমনী-কা ন পি তেকo হীনবুিd কের -- িবষয়ীর পূজািদ ] 
 
        ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত েচৗধুরীবাবুর আিসবার কথা িছল। 
 
        মেনােমাহন -- েচৗধুরী আসেবন না। িতিন বলেলন, ফিরদপুেরর েসi বাঙাল (শশধর) আসেব -- তেব যাব 
না! 
 
        ীরামকৃ  -- িক হীনবুিd! -- িবদয্ার aহংকার, তার uপর িdতীয় পেkর stী িববাহ কেরেছ, -- ধরােক 
সরা মেন কেরেছ! 
 
                                                 
1 ীমধুসূদন কিব -- জn সাগরদাঁিড় 1824; iংলেn aবিsিত 1862-67; েদহতয্াগ 1873। ঠাকুরেক দশর্ন 1868-র পের হiেব। 
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        েচৗধুরী eম. e. পাশ কিরয়ােছন। pথম stীর মৃতুয্র পর খুব ৈবরাগয্ হiয়ািছল। ঠাকুেরর কােছ দিkেণ ের 
pায় যাiেতন। আবার িতিন িববাহ কিরয়ােছন। িতন-চার শত টাকা মািহনা পান। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ei কািমনী-কা েন আসিk মানুষেক হীনবুিd কেরেছ। হরেমাহন যখন 
pথম েগল, তখন েবশ লkণ িছল। েদখবার জনয্ আিম বয্াকুল হতাম। তখন বয়স 17।18 হেব। pায় েডেক েডেক 
পাঠাi, আর যায় না। eখন মাগেক eেন আলাদা বাসা কেরেছ। মামার বািড়েত িছল, েবশ িছল। সংসােরর েকােনা 
ঝ াট িছল না। eখন আলাদা বাসা কের পিরবােরর েরাজ বাজার কের। (সকেলর হাসয্) েসিদন oখােন িগেয়িছল। 
আিম বললাম, ‘যা eখান েথেক চেল যা -- েতােক ছঁুেত আমার গা েকমন করেছ।’ 
 
        কতর্াভজা চnd (চাটুেজয্) আিসয়ােছন। বয়ঃkম ষাট-পঁয়ষি । মুেখ েকবল কতর্াভজােদর ে াক। ঠাকুেরর 
পদেসবা কিরেত যাiেতেছন। ঠাকুর পা sশর্ কিরেত িদেলন না। হািসয়া বিলেলন, ‘eখন েতা েবশ িহসািব কথা 
বলেছ।’ ভেkরা হািসেত লািগেলন। 
 
        eiবার ঠাকুর ীরামকৃ  বলরােমর anঃপুের ী ীজগnাথ দশর্ন কিরেত যাiেতেছন। anঃপুের stীেলাক 
ভেkরা তাঁহােক দশর্ন কrবার জনয্ বয্াকুল হiয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর আবার ৈবঠকখানায় আিসয়ােছন। সহাসয্বদন। বিলেলন, “আিম পাiখানার কাপড় েছেড় জগnাথেক 
দশর্ন করলাম। আর eকটু ফুল-টুল িদলাম। 
 
        “িবষয়ীেদর পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বi জােন না তারা িনঃ ােসর সে  তাঁর নাম 
কের। েকu মেন মেন সবর্দাi ‘রাম’, ‘oঁ রাম’ জপ কের। jানপেথর েলােকরাo ‘েসাঽহm ’ জপ কের। কারo 
কারo সবর্দাi িজhা নেড়। 
 
        “সবর্দাi sরণ-মনন থাকা uিচত।” 



1884, 3রা জুলাi 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

চতুথর্ পিরেcদ 
 

বলরােমর বািড়, শশধর pভৃিত ভkগণ -- ঠাকুেরর সমািধ 
 
        ীযুk শশধর d-eকিট বnু সে  ঘের pেবশ কিরেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া uপিব  িহেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আমরা সকেল বাসকসjা েজেগ আিছ -- কখন বর আসেব! 
 
        পি ত হািসেতেছন। ভেkর মজিলস। বলরােমর িপতাঠাকুর uপিsত আেছন। ডাkার pতাপo আিসয়ােছন। 
ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (শশধেরর pিত) -- jােনর িচh, pথম -- শাn sভাব; িdতীয় -- aিভমানশূনয্ sভাব। েতামার 
di লkণi আেছ। 
 
        “jানীর আর কতকgিল লkণ আেছ। সাধুর কােছ তয্াগী, কমর্sেল -- েযমন েলকচার িদবার সময় -- 
িসংহতুলয্, stীর কােছ রসরাজ, রসপি ত। (পি ত o aনয্ানয্ সকেলর হাসয্) 
 
        “িবjানীর sভাব আলাদা। েযমন ৈচতয্েদেবর aবsা। বালকবৎ, unাদবৎ, জড়বৎ, িপশাচবৎ। 
 
        “বালেকর aবsার িভতর আবার বালয্, েপৗগ , েযৗবন! েপৗগ  aবsায় ফচিকিম। uপেদশ িদবার সময় 
যুবার নয্ায়।” 
 
        পি ত -- িকrপ ভিk dারা তাঁেক পাoয়া যায়? 
 

[শশধর o ভিkতtt-কথা -- jলn িব াস চাi -- ৈব বেদর দীনভাব ] 
 
        ীরামকৃ  -- pকৃিত aনুসাের ভিk িতনরকম! ভিkর সtt, ভিkর রজঃ, ভিkর তমঃ। 
 
        “ভিkর সtt -- ঈ রi েটর পান। েসrপ ভk েগাপন ভালবােস, -- হয়েতা মশািরর িভতর ধয্ান কের, 
েকu েটর পায় না। সেttর সtt -- িব d সtt -- হেল ঈ রদশর্েনর আর েদির নাi; -- েযমন arেণাদয় হেল বুঝা 
যায় েয, সূেযর্াদেয়র আর েদির নাi। 
 
        “ভিkর রজঃ যােদর হয়, তােদর eকটু icা হয় -- েলােক েদখুক আিম ভk। েস েষাড়েশাপচার িদেয় 
পূজা কের, গরদ পের ঠাকুরঘের যায়, -- গলায় rdােkর মালা, -- মালায় মুkা, মােঝ মােঝ eকিট েসানার 
rdাk। 
 
        “ভিkর তমঃ -- েযমন ডাকাতপড়া ভিk। ডাকাত েঢঁিক িনেয় ডাকািত কের, আটটা দােরাগার ভয় নাi, -- 
মুেখ ‘মােরা! েলােটা!’ unােদর নয্ায় বেল – ‘হর, হর, হর; েবয্াম, েবয্াম! জয় কালী!’ মেন খুব েজার jলn 
িব াস! 
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        “শাkেদর oirপ িব াস। -- িক, eকবার কালীনাম, dগর্ানাম কেরিছ -- eকবার রামনাম কেরিছ, আমার 
আবার পাপ! 
 
        “ৈব বেদর বড় দীনহীনভাব। যারা েকবল মালা জেপ, (বলরােমর িপতােক লkয্ কিরয়া) েকঁেদ কিকেয় 
বেল, ‘েহ কৃ  দয়া কর, -- আিম aধম, আিম পাপী!’ 
 
        “eমন jলn িব াস চাi েয, তাঁর নাম কেরিছ আমার আবার পাপ! -- রাতিদন হিরনাম কের, আমার বেল 
-- আমার পাপ!’ 
 
        কথা কিহেত কিহেত ঠাকুর েpেম unt হiয়া গান গািহেতেছন: 
 
    আিম dগর্া dগর্া বেল মা যিদ মির। 
 আেখের e দীেন না তােরা েকমেন, জানা যােব েগা শংকরী।। 
 নািশ েগা bাhণ, হতয্া কির rণ, সুরাপানািদ িবনাশী নারী। 
 e-সব পাতক না ভািব িতেলক, (o মা) bhপদ িনেত পাির।। 
 
        গান - িশব সে  সদারে  আনেn মগনা। 
 সুধাপােন ঢল ঢল িকnt ঢেল পেড় না মা! 
 
        গান িনয়া শশধর কাঁিদেতেছন। 
 
 dগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার, 
     dগর্েম ীdগর্া িবেন েক কের িনsার। 
 তুিম sগর্ তুিম মতর্য্ তুিম েস পাতাল, 
     েতামা হেত হির bhা dাদশ েগাপাল। 
 দশমহািবদয্া মাতা দশ aবতার, 
     eবার েকানrেপ আমায় কিরেত হেব পার। 
 চল aচল তুিম মা তুিম সূk sূল, 
     সৃি  িsিত pলয় তুিম তুিম িব মূল। 
 িtেলাকজননী তুিম িtেলাকতািরণী, 
     সকেলর শিk তুিম (মা েগা) েতামার শিk তুিম। 
 
        ei কয় চরণ গান িনয়া ঠাকুর ভাবািব  হiয়ােছন, গান সমাp হiেল ঠাকুর িনেজ গান ধিরেলন: 
 
        যেশাদা নাচােতা শয্ামা বেল নীলমিণ, 
        েসrপ লুকােল েকাথা করালবদনী। 
 
        ৈব বচরণ eiবার কীতর্ন গাiেতেছন। সুেবাল-িমলন। যখন গায়ক আখর িদেতেছন – ‘রা িব ধা েবেরায় না 
ের!’ -- ঠাকুর সমািধs হiেলন। 
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        শশধর েpমাr িবসজর্ন কিরেতেছন। 
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প�ম পিরে�দ 

 

পনুযরাাা -- রেথর স�েুখ ভ�সে� ঠাকেুরর নতৃয   সসককতরন 

 

        ঠাকেুরর সমািধ ভ� হইল। গান  সমা� হইল। শশধর, �তাপ, রামদয়াল, রাম, মেনােমাহন, েছাকরা 

ভে�রা �ভৃিত অেনেকই বিসয়া আেছন। �করামক�ৃ মা�ারেক বিলেতেছন, “েতামরা একটা েকউ েখাচঁা েদ  না”  

-- অথরাা শশধরেক িকছ ুিজজাসা কর। 

 

        রামদয়াল (শশধেরর �িত) -- �ে�র রপককনা েয শােে আেছ, েস ককনা েক কেরন? 

 

        পি�ত -- �� িনেজ কেরন, -- মানুেষর ককনা নয়। 

 

        ডাঃ �তাপ -- েকন রপ ককনা কেরন? 

 

        �করামক�ৃ -- েকন? িতিন কার সে� পরামশর কের কাজ কেরন না। তারঁ খিুশ, িতিন ই�াময়! েকন িতিন 

কেরন, এ খপের আমােদর কাজ িক? বাগােন আম েখেত এেসছ, আম খা ; কটা গাছ, ক-হাজার ডাল, কত লক 

পাতা, -- এ-সব িহসােব কাজ িক? বথৃা তকর-িবচার করেল ব�লাভ হয় না। 

 

        ডাঃ �তাপ -- তাহেল আর িবচার করব না? 

 

        �করামক�ৃ -- বথৃা তকর-িবচার করেব না। তেব সদসা িবচার করেব, -- েকান টা িনতয। েকান টা অিনতয। 

েযমন কাম-ে�াধািদ বা েশােকর সময়। 

 

        পি�ত --   আলাদা।  েক িবেবকাৎক িবচার বেল। 

 

        �করামক�ৃ -- হা,ঁ সদসা িবচার                                [সকেল চুপ কিরয়া আেছন]  

 

        (পি�েতর �িত) -- “আেগ বড় বড় েলাক আসত।” 

 

        পি�ত -- িক, বড়মানুষ? 

 

        �করামক�ৃ -- না, বড় বড় পি�ত। 

 

        ইিতমেধয েছাট রথখািন বািহেরর  তলার বারারার উপর আনা হইয়ােছ। �ক�কজগ�াথেদব, সুভ�া   

বলরাম নানা বেণরর কসুুম   পুু মালায় সুেশািভত হইয়ােছন এবস অললার   নববে পকতাার পিরধান 

কিরয়ােছন। বলরােমর সাি�ক পজূা, েকান আড়ার নাই। বািহেরর েলােক জােন  না েয, বািড়েত রথ হইেতেছ। 

 

        এইবার ঠাকরু ভ�সে� রেথর স�েুখ আিসয়ােছন।  ই বারারােতই রথ টানা হইেব। ঠাকরু রেথর দিড় 

ধিরয়ােছন   িকয়াকণ টািনেলন। পের গান ধিরেলন -- নেদ টলমল টলমল কের েগৗরে�েমর িহে�ােল ের। 
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        গান -- যােদর হির বিলেত নয়ন ঝের তারা তারা  ভাই এেসেছ ের। 

 

        ঠাকরু নৃতয কিরেতেছন। ভে�রা  েসই সে� নািচেতেছন   গাইেতেছন। ককতরনকয়া  ব�বচরণ, স�দােয়র 

সিহত গােন   নৃেতয েযাগদান কিরয়ােছন। 

 

        েদিখেত েদিখেত সম� বারারা পিরপণূর হইল। েমেয়রা  িনকট� ঘর হইেত এই ে�মানর েদিখতেছন! 

েবাধ হইল, েযন �কবাসমিরের �কেগৗরা� ভ�সে� হিরে�েম মােতায়ারা হইয়া নৃতয কিরেতেছন। ব�ুবগরসে� 

পি�ত  রেথর স�েুখ এই নৃতয গকত দশরন কিরেতেছন। 

 

        এখন  স�যা হয় নাই। ঠাকরু  বঠকখানাঘের আবার িফিরয়া আিসয়ােছন   ভ�সে� উপেবশন 

কিরয়ােছন। 

 

        �করামক�ৃ (পি�েতর �িত) -- এর নাম ভজনানর। সসসারকরা িবষয়ানর িনেয় থােক, -- কািমনক-কা�েনর 

আনর। ভজন করেত করেত তারঁ যখন কপৃা হয়, তখন িতিন দশরন েদন -- তখন ��ানর। 

 

        শশধর   ভে�রা অবাক  হইয়া শিনেতেছন। 

 

        পি�ত (িবনকতভােব) -- আজা, িকরপ বযাকলু হেল মেনর এই সরস অব�া হয়? 

 

        �করামক�ৃ -- ঈ�রেক দশরন করবার জনয যখন �াণ আটুপাটু হয় তখন এই বযাকলুতা আেস। গর িশষযেক 

বলেল, এেসা েতামায় েদিখেয় িদ িকরপ বযাকলু হেল তােঁক পা য়া যায়। এই বেল একিট পকুেুরর কােছ িনেয় 

িশষযেক জেল চুিবেয় ধরেল। তুলেল পর িশষযেক িজজাসা করেল, েতামার �াণ িকরকম হি�ল? েস বলেল, �াণ 

আটুপাটু কি�ল। 

 

        পি�ত -- হা ঁহা,ঁ তা বেট, এবার বেুঝিছ। 

 

        �করামক�ৃ -- ঈ�রেক ভালবাসা, এই সার! ভি�ই সার। নারদ রামেক বলেলন, েতামার পাদপে� েযন 

সদা শুাভি� থােক; আর েযন েতামার ভুবনেমািহনক মায়ায় ম�ু না হই। রামচ� বলেলন, আর িকছ ুবর ল ; 

নারদ বলেলন, আর িকছ ুচাই না, -- েকবল েযন পাদপে� ভি� থােক। 

 

        পি�ত িবদায় লইেবন। ঠাকরু বলেলন, এেঁক গািড় আিনয়া দা । 

 

        পি�ত -- আজা না, আমরা অমিন চেল যাব। 

 

        �করামক�ৃ (সহাসয) -- তা িক হয়! ��া যােঁর না পােয় ধযােন -- 

 

        পি�ত -- যাবার �েয়াজন িছল না, তেব স�যািদ করেত হেব। 

 

[�করামকেৃ�র পরমহসস অব�া   কমরতযাগ -- মধুর নাম ককতরন ] 
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        �করামক�ৃ -- মা আমার স�যািদ কমর উিঠেয় িদেয়েছন, স�যািদ  ারা েদহ-মন শু করা, েস অব�া এখন 

আর নাই। 

 

        এই বিলয়া ঠাকরু গােনর ধয়ুা ধিরেলন – ‘শিচ অশিচের লেয় িদবযঘের কেব শিব, তােদর  ই সতকেন 

িপিরত হেল তেব শযামা মাের পািব!’ 

 

        শশধর �ণাম কিরয়া িবদায় �হণ কিরেলন। 

 

        রাম -- আিম কাল শশধেরর কােছ িগেয়িছলাম, আপিন বেলিছেলন। 

 

        �করামক�ৃ -- কই, আিম েতা বিল নাই, তা েবশ েতা, তুিম িগিছেল। 

 

        রাম -- একজন খবেরর কাগেজর (Indian Empire) স�াদক আপনার িনরা করিছল। 

 

        �করামক�ৃ -- তা করেলই বা। 

 

        রাম -- তারপর শনুন! আমার কথা শেন তখন আর আমায় ছােড় না, আপনার কথা আর  শনেত চায়! 

 

        ডা�ার �তাপ এখন  বিসয়া। ঠাকরু বিলেতেছন -- েসখােন (দিকেণ�ের) একবার েয , -- ভুবন (ধাাক) 

ভাড়া েদেব বেলেছ। 

 

        স�যা হইল। ঠাকরু জগ�াতার নাম কিরেতেছন -- রামনাম, ক�ৃনাম, হিরনাম কিরেতেছন। ভে�রা 

িনঃশে� শিনেতেছন। এত সুিম� নামককতরন, েযন মধবুষরণ হইেতেছ। আজ বলরােমর বািড় েযন নব কপ হইয়ােছ। 

বািহের নব কপ, িভতের বৃরাবন। 

 

        আজ রাোই ঠাকরু দিকেণ�ের যাাা কিরেবন। বলরাম তাহঁােক অ�ঃপেুর লইয়া যাইেতেছন -- জল 

খা য়াইেবন। এই সুেযােগ েমেয় ভে�রা  তাঁহােক আবার দশরন কিরেবন। 

 

        এিদেক ভে�রা বািহেরর  বঠকখানায় তাহঁার অেপকা কিরেতেছন   একসে� সসককতরন কিরেতেছন। ঠাকরু 

বািহের আিসয়াই েযাগ িদেলন। ককতরন চিলেতেছ -- 

 

        আমার েগৗর নােচ। 

 নােচ সসককতরেন, �কবাস অ�েন, ভ�গণসে�।। 

 হিরেবাল বেল বদেন েগারা, চায় গদাধর পােন, 

 েগারার অরণ নয়েন, বিহেছ সঘেন, ে�মধারা েহম অে�।। 

 

        ঠাকরু আখর িদেতেছন -- 

 

 নােচ সসককতরেন (শচকর  লাল নােচ ের)। 
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 (আমার েগারা নােচ ের) (�ােণর েগারা নােচ ের)।  
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দিক্ষের-মি�্র মা�ার, রাখাল, লাট,ু বলরাম, অধর, 

িশবপুরভ�গষ �ভৃিত স্� 

 

�থম পির্�দ 

 

িশবপরু ভ�স্� েযাগত� কথা -- ক�ুিলনী ও শট চ�্ভদ 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ দিক্ষের-মি�্র মধযাা েসবার পর ভ�স্� বিসসা  ্েন। েবলা দুটা  ু্ব। 

 

        িশবপরু  ু্ত বাউ্লর দল ও ভবানীপরু  ু্ত ভ্�রা  িসসা্েন। �ীযু� রাখাল, লাটু,  িরশ, 

 জকাল সবরদাু থা্কন। ঘ্র বলরাম, মা�ারও  ্েন। 

 

         জ রিববার, ৩রা অগ�, ১৮৮৪, ২০েশ �াবষ। শুা  াদশী, ঝলুনযা�ার ি তীস িদন। গতকলয ঠাকরু 

সু্র্�র বািড়্ত িগসািে্লন, -- েযখা্ন শশধর �ভৃিত ভ্�রা তাঁ া্ক দশরন কিরসািে্লন। 

 

        ঠাকরু িশবপু্রর ভ�্দর স্�াধন কিরসা কথা কি ্ত্েন -- 

 

        �ীরামক�ৃ (ভ�্দর �িত) -- কািমনী-কা�্ন মন থাক্ল েযাগ  স না। সাধারষ জী্বর মন িল�, গ য ও 

নািভ্ত। সাধয-সাধনার পর কলুক�ুিলনী জা�তা  ন। ুড়া, িপ�লা  র সুষ�ুা নাড়ী; -- সুষ�ুার ম্ধয েিট পপ 

 ্ে। সবরিন্চ মমলাধার, তারপর �ািধ�ান, মিষপরু, অনা ত, িবশু ও  আা। এুগিল্ক ষট চ� ব্ল। 

 

        “কলুক�ুিলনী জা�তা  ্ল মমলাধার, �ািধ�ান, মিষপরু -- এু সব পপ �্ম পার  ্স হদসম্ধয অনা ত 

পপ -- েসুখা্ন এ্স অব�ান ক্র। তখন িল�, গ য, নািভ েথ্ক মন স্র িগ্স ৈচতনয  স  র েজযািতিদশরন 

 স। সাধক অবাক  ্স েজযািতি েদ্খ  র ব্ল, ‘এিক!’ ‘এিক!’ 

 

        “ষটচ� েভদ  ্ল ক�ুিলনী স �ার প্প িগ্স িমিলত  ন। ক�ুিলনী েসখা্ন েগ্ল সমািধ  স। 

 

        “েবদম্ত এ-সব চ�্ক -- ‘ভমিম’ ব্ল। স�ভমিম। হদস -- চতুথরভমিম। অনা ত পপ,  াদশ দল। 

 

        “িবশু চ� প�মভমিম। এখা্ন মন উঠ্ল েকবল ঈেরকথা বল্ত  র শন্ত �াষ বযাকলু  স। এ-চ্�র 

�ান ক�। েষাড়শ দল পপ। যার এু চ্� মন এ্স্ে, তার সাম্ন িবষসকথা -- কািমনী-কা�্নর কথা --  ্ল 

ভারী ক�  স! ওরপ কথা শন্ল েস েসখান েথ্ক উ্ঠ যাস। 

 

        “তারপর ষ�ভমিম।  আা চ� -- ি দল পপ। এখা্ন কলুক�ুিলনী ঈে্রর রপ দশরন  স। িক� একটু 

 ড়াল থা্ক -- েযমন ল�্নর িভতর  ্লা, ম্ন  স  ্লা েুঁলাম, িক� কাচ বযবধান  ্ে ব্ল েোসঁা যাস 

না। 

 

        “তারপর স�ভমিম। স �ার পপ। েসখা্ন ক�ুিলনী েগ্ল সমািধ  স। স �া্র সি�দান� িশব  ্েন -- 

িতিন শি�র সি ত িমিলত  ন। িশব-শি�র িমলন! 



১৮৮৪, ৩রা অগ� 

www.ramakrishnavivekananda.info 

 

        “স �া্র মন এ্স সমািধ�  ্স  র বা য থা্ক না। েস  র েদ রকা কর্ত পা্র না। মু্ খ দধ িদ্ল 

গিড়্স যাস। এ অব�াস থাক্ল একশুিদ্ন মতুৃয  স। কালাপািন্ত েগ্ল জা াজ  র েফ্র না। 

 

        “ঈের্কািট -- অবতারািদ -- এু সমািধ অব�া েথ্ক নাম্ত পা্র। তারা ভি�-ভ� িন্স থা্ক, তাু 

নাম্ত পা্র। িতিন তা্দর িভতর ‘িবদযার  িম’ -- ‘ভ্�র  িম’ -- েলাকিশকার জনয -- ের্খ েদন। তা্দর 

অব�া -- েযমন ষ�ভমিম  র স�ভমিমর মাঝখা্ন বাচ্খলা। 

 

        “সমািধর পর ‘িবদযার  িম’ েকউ েকউ ু�া ক্র ের্খ েদন। েস  িমর  টঁ নাু। -- েরখা মা�। 

 

        “ নুমান সাকার-িনরাকার সাকাষকা্রর পর ‘দাস  িম’ ের্খিে্লন। নারদািদ -- সনক, সন�, সনাতন, 

সনষকমুার, এরঁাও ��আা্নর পর ‘দাস  িম’ ‘ভ্�র  িম’ ের্খিে্লন। এরঁা, জা া্জর ম্তা, িন্জও পা্র 

যান,  বার অ্নক েলাক্ক পার ক্র িন্স যান।” 

 

        ঠাকরু এুর্প িক িন্জর অব�া বষরনা কির্ত্েন? বিল্ত্েন -- 

 

[পরম ংস -- িনরাকারবাদী ও সাকারবাদী। ঠাকু্ রর ��আা্নর পর ভি� -- িনতযলীলা্যাগ ] 

 

        “পরম ংস -- িনরাকারবাদী  বার সাকারবাদী। িনরাকারবাদী েযমন ৈ�ল� �ামী। এরঁা  �সারা -- 

িন্জর  ্লু  ল। 

 

        “��আা্নর পরও যারা সাকারবাদী তারা েলাকিশকার জনয ভি� িন্স থা্ক। েযমন ক�ু পিরপমষর  ল, 

অনয পা্� জল  ালা ািল কর্ে। 

 

        “এরা েয-সব সাধনা ক্র ভগবান্ক লাভ ক্র্ে, েসু সকল কথা েলাকিশকার জনয ব্ল -- তা্দর 

ি ্তর জনয। জলপা্নর জনয অ্নক ক্� কমপ খনন কর্ল -- ঝিুড়-েকাদাল ল্স। কমপ  ্স েগল, েকউ েকউ 

েকাদাল,  র  র য� কম্ পর িভত্রু েফ্ল েদস --  র িক দরকার! িক� েকউ েকউ কাঁ্ধ েফ্ল রা্খ, 

প্রর উপকার  ্ব ব্ল। 

 

        “েকউ  ম লিুক্স েখ্স মখু পুঁ্ে! েকউ অনয েলাক্ক িদ্স খাস -- েলাকিশকার জনয  র তাঁ্ ক 

 �াদন করবার জনয। ‘িচিন েখ্ত ভালবািস’। 

 

        “েগাপী্দরও ��আান িেল। িক� তারা ��আান চাুত না। তারা েকউ বাষসলযভা্ব, েকউ সখযভা্ব, েকউ 

মধরুভা্ব, েকউ দাসীভা্ব ঈের্ক স্�াগ কর্ত চাুত।” 

 

[কীতরনান্� -- �ী্গৗরা্�র নাম ও মা্সর নাম ] 

 

        িশবপু্রর ভ্�রা েগাপীয� লুসা গান কির্ত্েন। �থম গা্ন বিল্ত্েন, “ মরা পাপী,  মা্দর 

উুার কর।” 
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        �ীরামক�ৃ (ভ�্দর �িত) -- ভস েদিখ্স -- ভস েপ্স -- ভজনা, �বতর্ কর ভাব। তাঁ্ ক লাভ করার গান 

গাও।  ন্�র গান। (রাখা্লর �িত) নবীন িন্সাগীর বািড়্ত েসিদন েকমন গান করিেল -- 

 

         িরনাম মিদরাস মৎ  ও -- 

 

        “েকবল অশাি�র কথা ভাল নস। তাঁ্ ক ল্স  ন� -- তাঁ্ ক ল্স মা্তাসারা  ওসা।” 

 

        িশবপু্রর ভ� --  আা,  পনার গান একিট  ্ব না? 

 

        �ীরামক�ৃ --  িম িক গাুব?  �া, যখন  ্ব গাুব। 

 

        িকসষকষ প্র ঠাকরু গান গাি ্ত্েন। গাুবার সমস ঊ�রদিৃ�। 

 

        গান - েকৗিপন দাও কাঙাল্ব্শ �্জ যাু ে  ভারতী। 

 

        গান - েগৗর ে�্মর ে উ েল্গ্ে গাস। 

 

        গান - েদখ্স  স েগৗরবরষ রপখািন (েগা সজানী)। 

  ল্তালা দ্ধর োনা মাখা েগারার গাস, 

 (েদ্খ ভা্বর উদস  স)। 

 কািরগর ভা�ড়, িম�ী বষৃভানুনি�নী 

 

        গান - ডুব  ডুব  ডুব  রপসাগ্র  মার মন। 

 

        েগৗরা্�র না্মর পর ঠাকরু মার নাম কির্ত্েন: 

 

 (১) শযামা ধন িক সবাু পাস। অ্বাধ মন েবা্ঝ না এিক দাস।। 

 

 (২) মজ্লা  মার মন�মরা শযামাপদ নীলকম্ল। 

 

 (৩) শযামা মা িক কল ক্র্ে, কালী মা িক কল ক্র্ে, 

      েচৗ� েপাসা ক্লর িভতির, কত র� েদখা্ত্ে। 

       পিন থািক ক্লর িভতির, কল ঘুরাস ধ্র কলডুির; 

      কল ব্ল  পিন ঘুির, জা্ন না েক ঘুরা্ত্ে।। 

      েয কল েজ্ন্ে তা্র, কল  ্ত  ্ব না তা্র, 

      েকা্না ক্লর ভি� েডা্র  পিন শযামা বাধঁা  ্ে। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুেরর সমািধ o জগnাতার সিহত কথা -- েpমতtt 
 
        ei গান গািহেত গািহেত ঠাকুর সমািধs হiেলন। ভেkরা সকেল িনsb হiয়া দশর্ন কিরেতেছন। িকয়ৎkণ 
পের িকি ৎ pকৃিতs হiয়া মার সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        “মা, uপর েথেক (সহsার েথেক?) eiখােন েনেম eস! -- িক jালাo! -- চুপ কের বস! 
 
        “মা, যার যা (সংsার) আেছ, তাi েতা হেব! -- আিম আর eেদর িক বলব! িবেবক-ৈবরাগয্ না হেল িকছু 
হয় না। 
 
        “ৈবরাগয্ aেনকpকার। eকরকম আেছ মকর্টৈবরাগয্! -- সংসােরর jালায় jেল ৈবরাগয্ -- েস ৈবরাগয্ 
েবিশিদন থােক না। আর িঠক িঠক ৈবরাগয্ -- সব আেছ, িকছুর aভাব নাi, aথচ সব িমথয্ােবাধ। 
 
        “ৈবরাগয্ eেকবাের হয় না। সময় না হেল হয় না। তেব eকিট কথা আেছ -- েন রাখা ভাল। সময় যখন 
হেব তখন মেন হেব -- o! েসi েনিছলাম! 
 
        “আর eকিট কথা। e-সব কথা নেত নেত িবষয়বাসনা eকটু eকটু কের কেম। মেদর েনশা কমাবার 
জনয্ eকটু eকটু চালুিনর জল েখেত হয়। তাহেল kেম kেম েনশা ছুটেত থােক। 
 
        “jানলােভর aিধকারী বড়i কম। গীতায় বেলেছ -- হাজার হাজার েলােকর িভতর eকজন তাঁেক জানেত 
icা কের। আবার যারা জানেত icা কের, েসirপ হাজার হাজার  েলােকর িভতর eকজন জানেত পাের।” 
 
        তািntকভk – ‘মনুষয্াণাং সহেsষু কি ৎ যতিত িসdেয়’ iতয্ািদ। 
 
        ীরামকৃ  -- সংসাের আসিk যত কমেব, ততi jান বাড়েব। কািমনী-কা েন আসিk। 
 

[সাধুস , dা, িন া, ভিk, ভাব, মহাভাব, েpম ] 
 
        “েpম সকেলর হয় না। েগৗরাে র হেয়িছল। জীেবর ভাব হেত পাের -- ei পযর্n। ঈ রেকািটর -- েযমন 
aবতার আিদর -- েpম হয়। েpম জেল জগৎ িমথয্া েতা েবাধ হiেবi, আবার শরীর েয eত ভালবাসার িজিনস, 
তা ভুল হেয় যায়! 
 
        “পাশর্ী বiেয় (হােফেজ) আেছ, চামড়ার িভতর মাংস, মাংেসর িভতর হাড়, হােড়র িভতর মjা, তারপের 
আরo কত িক! সকেলর িভতর েpম। 
 
        “েpেম েকামল, নরম হেয় যায়। েpেম, কৃ  িtভ  হেয়েছন। 
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        “েpম হেল সিcদানnেক বাঁধবার দিড় পাoয়া যায়। যাi েদখেত চাiেব দিড় ধের টানেলi হয়। যখন 
ডাকেব তখন পােব। 
 
        “ভিk পাকেল ভাব। ভাব হেল সিcদানnেক েভেব aবাk  হয় যায়। জীেবর ei পযর্n। আবার ভাব 
পাকেল মহাভাব, -- েpম। েযমন কাঁচা আম আর পাকা আম। 
 
        “ dাভিki সার, আর সব িমথয্া! 
 
        “নারদ sব করােত বলেলন, তুিম বর লo। নারদ চাiেলন, dাভিk। আর বলেলন -- রাম, েযন েতামার 
জগৎেমািহনী মায়ার মুg না হi! রাম বলেলন, o েতা হল, আর িকছু বর লo। 
 
        “নারদ বলেলন, আর িকছু চাi না, েকবল ভিk! 
 
        “ei ভিk িকrেপ হয়? pথেম সাধুস  করেত হয়। সাধুস  করেল ঈ রীয় িবষেয় dা হয়। dার পর 
িন া, ঈ রকথা বi আর িকছু নেত icা কের না; তাঁরi কাজ করেত icা কের। 
 
        “িন ার পর ভিk। তারপর ভাব, -- মহাভাব, েpম -- বstলাভ। 
 
        “মহাভাব, েpম, aবতার আিদর হয়। সংসারী জীেবর jান, ভেkর jান, আর aবতােরর jান সমান নয়। 
সংসারী জীেবর jান েযন pদীেপর আেলা, -- ধু ঘেরর িভতরিট েদখা যায়। েস jােন খাoয়া-দাoয়া, ঘর করা, 
শরীররkা, সnানপালন -- ei সব হয়। 
 
        “ভেkর jান, েযন চাঁেদর আেলা। িভতর বার েদখা যায়, িকnt aেনক দূেরর িজিনস, িক খুব েছাট িজিনস, 
েদখা যায় না। aবতার আিদর jান েযন সূেযর্র আেলা। িভতর বার, েছাট বড় -- তাঁরা সব েদখেত পান। 
 
        “তেব সংসারী জীেবর মন েঘালা জল হেয় আেছ বেট, িকnt িনমর্িল েফলেল আবার পির ার হেত পাের। 
িবেবক-ৈবরাগয্ িনমর্িল।” 
 
        eiবার ঠাকুর িশবপুেরর ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 

[ঈ রকথা বেণর pেয়াজন। “সময়-সােপk”। ঠাকুেরর সহজাবsা ] 
 
        ীরামকৃ  -- আপনােদর িকছু িজjাসা থােক বেলা। 
 
        ভk -- আjা, সব েতা নলাম। 
 
        ীরামকৃ   -- েন রাখা ভাল, িকnt সময় না হেল হয় না। 
 
        “যখন খুব jর, তখন কুনাiন িদেল িক হেব? িফবার িমক ার িদেয় বােহয্-টােহয্ হেয় eকটু কম পড়েল 
তখন কুনাiন িদেত হয়। আবার কাr কাr aমিন েসের যায়, কুনাiন না িদেলo হয়। 
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        “েছেল ঘুমবার সময় বেলিছল, ‘মা আমার যখন হাগা পােব তখন তুেলা।’ মা বলেল, ‘বাবা, আমায় তুলেত 
হেব না, হাগায় েতামায় তুলেব।’ 
 
        “েকu েকu eখােন আেস েদিখ, েকান ভkসে  েনৗকা কের eেসেছ। ঈ রীয় কথা তােদর ভাল লােগ না। 
েকবল বnুর গা িটপেছ, ‘কখন যােব, কখন যােব?’ যখন বnু েকানরকমর uঠেলা না, তখন বেল, ‘তেব ততkণ 
আিম েনৗকায় িগেয় বেস থািক।’ 
 
        “যােদর pথম মানুষ জn, তােদর েভােগর দরকার। কতকgেলা কাজ করা না থাকেল ৈচতনয্ হয় না।” 
 
        ঠাকুর ঝাuতলায় যাiেবন। েগাল বারাnায় মাsারেক বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আcা, আমার িকরকম aবsা।? 
 
        মাsার (সহােসয্) -- আjা, আপনার uপের সহজাবsা -- িভতর গভীর। -- আপনার aবsা েবাঝা ভারী 
কিঠন! 
 
       ীরাককৃ  (সহােসয্) -- হাঁ; েযমন floor করা েমেঝ, েলােক uপরটাi েদেখ, েমেঝর িনেচ কত িক আেছ, 
জােন না! 
 
        চাঁদিনর ঘােট বলরাম pভৃিত কেয়কিট ভk কিলকাতা যাiবার জনয্ েনৗকা আেরাহন কিরেতেছন। েবলা 
চািরটা বািজয়ােছ। ভাটা পিড়য়ােছ, তাহােত দিkেণ হাoয়া। গ াবk তর মালায় িবভূিষত হiয়ােছ। 
 
        বলরােমর েনৗকা বাগবাজার aিভমুেখ চিলয়া যাiেতেছ, মাsার aেনকkণ ধিরয়া েদিখেতেছন। 
 
        েনৗকা aদৃশয্ হiেল িতিন আবার ঠাকুেরর কােছ আিসেলন। 
 
        ঠাকুর পি ম বারাnা হiেত নািমেতেছন -- ঝাuতলায় যাiেবন। utর-পি েম সুnর েমঘ হiয়ােছ। ঠাকুর 
বিলেতেছন, বৃি  হেব িক, ছাতাটা আেনা েদিখ। মাsার ছাতা আিনেলন। লাটুo সে  আেছন। 
 
        ঠাকুর প বটীেত আিসয়ােছন। লাটুেক বিলেতেছন – ‘তুi েরাগা হেয় যািcস েকন?’ 
 
        লাটু -- িকছু েখেত পাির না! 
 
        ীরামকৃ  -- েকবল িক oi -- সময় খারাপ পেড়েছ -- আর েবিশ ধয্ান কিরস বুিঝ? 
 
        ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েতামার oiেট ভার রiল। বাবুরামেক বলেব, রাখাল েগেল di-eকিদন 
মােঝ মােঝ eেস থাকেব। তা না হেল আমার মন ভারী খারাপ হেব। 
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        মাsার -- েয আjা, আিম বলব। 
 
        সরল হiেল ঈ রেক পাoয়া যায়। ঠাকুর িজjাসা কিরেতেছন, বাবুরাম সরল িক না! 
 

[ঝাuতলা o প বটীেত ীরামকৃে র সুnর rপ দশর্ন ] 
 
        ঠাকুর ঝাuতলা হiেত দিkণাসয্ হiয়া আিসেতেছন। মাsার o লাটু প বটীতলায় দাঁড়াiয়া utরাসয্ হiয়া 
েদিখেতেছন। 
 
        ঠাকুেরর প ােত নবীন েমঘ গগনম ল সুেশািভত কিরয়া জাhবী-জেল pিতিবিmত হiয়ােছ -- তাহােত 
গ াজেল কৃ বণর্ েদখাiেতেছ। 
 
        ঠাকুর আিসেতেছন -- েযন সাkাৎ ভগবান েদহধারণ কিরয়া মতর্য্েলােক ভেkর জনয্ কলুষিবনািশনী 
হিরপাদাmুজসmূতা সুরধুনীর তীের িবচরণ কিরেতেছন। সাkাৎ িতিন uপিsত। -- তাi িক বৃk, লতা, gl, 
uদয্ানপথ, েদবালয়, ঠাকুর-pিতমা, েসবকগণ, েদৗবািরকগণ, pেতয্ক ধূিলকণা, eত মধুর হiেতেছ! 
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ততৃীয় পিরে�দ 

 

নবাই ৈচতনয, নের�, বাবরুাম, লাট,ু মিণ, রাখাল, িনর�ন, অধর 

 

        ঠাকরু িনেজর ঘের আিসয়া বিসয়ােছন। বলরাম আ� আিনয়ািছেলন! ঠাকরু �ীযু� রাম চাটুেজযেক 

বিলেতেছন -- েতামার েছেলর জনয আমমিল িনেয় েযে। ঘের �ীযু� নবাই ৈচতনয বিসয়ােছন। িতিন লাল কাপড় 

পিরয়া আিসয়ােছন। 

 

        উৎেরর ললা বারাাায় ঠাকরু  াজরার সি ত ককা কি েতেছন। ��চারী  িরতাল ভ� ঠাকেুরর জনয 

িদয়ােছন। -- েসই ককা  ইেতেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- ��চারীর ঔষধ আমার েবশ খােট -- েলাকটা িঠক। 

 

         াজরা -- িক� েবচারী সংসাের পেড়েছ -- িক কের! েকা�গর েকেক নবাই ৈচতনয  েসেছন। িক� সংসারী 

লাল কাপড় পরা! 

 

        �ীরামক�ৃ -- িক বলব! আর আিম েদিখ ঈ�র িনেজই  ই-সব মানুষরপ ধারণ কের রেয়েছন। তখন 

কারেক িকছ ুবলেত পাির না। 

 

        ঠাকরু আবার ঘেরর মেধয আিসয়ােছন।  াজরার সি ত নেরে�র ককা কি েতেছন। 

 

         াজরা -- “নের� আবার েমাক�মায় পেড়েছ।” 

 

        �ীরামক�ৃ -- শি� মােন না। েদ ধারণ করেল শি� মানেত  য়। 

 

         াজরা -- বেল, আিম মানেল সকেলই মানেব, -- তা েকমন কের মািন। 

 

        “অত দরূ ভাল নয়।  খন শি�রই  লাকায়  েসেছ। জজসাে ব পযর্  যখন সাাী েদয়, তােঁক সাাীর 

বাে� েনেম  েস দাড়ঁােত  য়।” 

 

        ঠাকরু মা�ারেক বিলেতেছন -- েতামার সে� নেরে�র েদখা  য় নাই? 

 

        মা�ার -- আ�া, আজকাল  য় নাই। 

 

        �ীরামক�ৃ --  কবার েদখা কেরা না -- আর গািড় কের আনেব। 

 

        ( াজরার �িত) -- “আ�া,  খানকার সে� িক তার সল�?” 

 

         াজরা -- আপনার সা াযয পােব। 
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        �ীরামক�ৃ -- ভবনাক? সং�ার না কাকেল  খােন  ত আেস? 

 

        “আ�া,  িরশ, লাটু -- েকবল ধযান কের; -- উমেনা িক?” 

 

         াজরা --  া,ঁ েকবল ধযান করা িক? আপনােক েসবা কের, েস  ক। 

 

        �ীরামক�ৃ --  েব! -- েরা উেঠ িগেয় আবার েকউ আসেব। 

 

[মিণর �িত নানা উপেদশ। �ীরামকেৃ�র স জাব�া ] 

 

         াজরা ঘর  ইেত চিলয়া েগেলন।  খনে স�যার েদির আেছ। ঠাকরু ঘের বিসয়া  কাে্ মিণর সি ত ককা 

কি েতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মিণর �িত) -- আ�া, আিম যা ভাবাব�ায় বিল, তােত েলােকর আকষরণ  য়? 

 

        মিণ -- আ�া, খবু  য়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েলােক িক ভােব? ভাবাব�ায় েদখেল িকছ ুেবাধ  য়? 

 

        মিণ -- েবাধ  য়,  কধাের �ান, ে�ম, ৈবরাগয -- তার উপর স জাব�া। িভতর িদেয় কত জা াজ চেল 

েগেছ, তব ুস জ! ে অব�া অেনেক বঝুেত পাের না -- দ-চারজন িক� েইেতই আক�ৃ  য়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েঘাষপাড়ার মেত ঈ�রেক ‘স জ’ বেল। আর বেল, স জ না  েল স জেক না যায় েচনা।      

 

[�ীরামক�ৃ ে অিভমান ে অ ংকার। “আিম য� িতিন য�ী” ] 

 

        �ীরামক�ৃ (মিণর �িত) -- আ�া, আমার অিভমান আেছ? 

 

        মিণ -- আ�া,  কটু আেছ। শরীররাা আর ভি�র-ভে�র জনয, -- �ান-উপেদেশর জনয। তাে আপিন 

�াকরনা কের েরেখেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আিম রািখ নাই; -- িতিনই েরেখ িদেয়েছন। আ�া, ভাবােবেশর সময় িক  য়? 

 

        মিণ -- আপিন তখন বলেলন, ষ�ভূিমেত মন উেঠ ঈ�রীয় রপ দশরন  য়। তারপর ককা যখন কন, তখন 

প�মভূিমেত মন নােম। 

 

        �ীরামক�ৃ -- িতিনই সব কে�ন। আিম িকছইু জািন না। 

 

        মিণ -- আ�া, তাই জনযই েতা  ত আকষরণ! 
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[Why all Scriptures -- all Religions -- are true -- 
�ীরামক�ৃ ে িবরু শােের সমময় ] 

 

        মিণ -- আ�া, শােে দরকম বেলেছ।  ক পরুােণর মেত ক�ৃেক িচদাৎা, রাধােক িচ�ি� বেলেছ। আর 

 ক পরুােণ ক�ৃই কালী -- আদযাশি� বেলেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েদবীপরুােণর মত।  -মেত কালীই ক�ৃ  েয়েছন। 

 

        “তা  েলই বা! -- িতিন অন্, পকে অন্।” 

 

         ই ককা শিনয়া মিণ অবাা   ইয়া িকয়ৎাণ চুপ কিরয়া রি েলন। 

 

        মিণ -- ে বেুঝিছ। আপিন েযমন বেলন, ছােদ উঠা িনেয় ককা। েয েকান উপােয় উঠেত পারেলই  ল -- 

দিড়, বাশঁ -- েয েকান উপােয়। 

 

        �ীরামক�ৃ --  ইিট েয বেুঝেছ,  টুক ুঈ�েরর দয়া। ঈ�েরর কপৃা না  েল সংশয় আর যায় না। 

 

        “ককাটা  ই -- েকানরকেম তারঁ উপর যােত ভি�  য় -- ভালবাসা  য়। নানা খবের কাজ িক?  কটা পক 

িদেয় েযেত েযেত যিদ তারঁ উপর ভালবাসা  য়, তা েলই  ল। ভালবাসা  েলই তােঁক লাভ করা যােব। তারপর 

যিদ দরকার  য়, িতিন সব বিুঝেয় িদেবন -- সব পেকর খবর বেল িদেবন। ঈ�েরর উপর ভালবাসা  েলই  ল -- 

নানা িবচােরর দরকার নাই। আম েখেত  েয়ছ, আম খাে; কত ডাল, কত পাতা --  -সেবর ি সােবর দরকার 

নাই।  নুমােনর ভাব -- ‘আিম বার িতিক না্ জািন না --  ক রামিচ্া কির’।” 

 

[সংসারতযাগ ে ঈ�রলাভ। ভে�র স�য় না যদ�ৃালাভ? ] 

 

        মিণ --  খন  রপ ই�া  য় েয, কমর খবু কেম যায়, -- আর ঈ�েরর িদেক খবু মন িদই। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আ া! তা  েব বইিক! 

 

        “িক� �ানী িনিলর্   েয় সংসাের কাকেত পাের।” 

 

        মিণ -- আ�া, িক� িনিলর্   েত েগেল িবেশষ শি� চাই। 

 

        �ীরামক�ৃ --  া,ঁ তা বেট। িক�  য়েতা তুিম (সংসার) েচেয়িছেল। 

 

        “ক�ৃ �ীমতীর হদেয়ই িছেলন, িক� ই�া  ল, তাই মানুষরেপ লীলা। 

 

        “ খন �াকরনা কেরা, যােত  -সব কেম যায়। 
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        “আর মন েকেক তযাগ  েলই  ল।” 

 

        মিণ -- েস যারা বাি ের তযাগ করেত পাের না। উচুঁ কােকর জনয  েকবােরই তযাগ -- মেনর তযাগ ে 

বাি েরর তযাগ। 

 

        ঠাকরু চুপ কিরয়া আেছন। আবার ককা কি েতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- ৈবরাগয মােন িক বল েদিখ? 

 

        মিণ -- ৈবরাগয মােন শধ ুসংসাের িবরাগ নয়। ঈ�ের অনুরাগ আর সংসাের িবরাগ। 

 

        �ীরামক�ৃ --  া,ঁ িঠক বেলছ। 

 

        “সংসাের টাকার দরকার বেট, িক� উমেনার জনয অত েভেবা না। যদ�ৃালাভ --  ই ভােলা। স�েয়র জনয 

অত েভেবা না। যারা তােঁক মন �াণ সমপরণ কের -- যারা তারঁ ভ�, শরণাগত, -- তারা ে-সব অত ভােব না। য্ 

আয় -- ত্ বযয়।  কিদক েকেক টাকা আেস, আর- কিদক েকেক খরচ  েয় যায়।  র নাম যদ�ৃালাভ। গীতায় 

আেছ।” 

 

[�ীয�ু  িরপদ, রাখাল, বাবরুাম, অধর �ভৃিতর ককা ] 

 

        ঠাকরু  িরপদর ককা কি েতেছন। -- “ িরপদ েসিদন  েসিছল।” 

 

        মিণ (স াসয) --  িরপদ কককতা জােন। ��াদচির্, �ীকেৃ�র জ�ককা --  -সব েবশ সুর কের বেল। 

 

        �ীরামক�ৃ -- বেট েসিদন তার চা ুেদখলাম, েযন চেড় রেয়েছ। বললাম, “তুই িক খবু ধযান কিরস?” তা 

মাকা ে ঁট কের কােক। আিম তখন বললাম, অত নয় ের! 

 

        স�যা  ইল। ঠাকরু মার নাম কিরেতেছন ে িচ্া কিরেতেছন। 

 

        িকয়ৎাণ পের ঠাকরুবািড়েত আরিত আরআ  ইল। �াবণ শুা  াদশী। ঝলুন-উৎসেবর ি তীয় িদন। চাদঁ 

উিঠয়ােছ! মিার, মিার �া�ণ, উদযান, -- আনাময়  ইয়ােছ। রাত আটটা  ইল। ঘের ঠাকরু বিসয়া আেছন। 

রাখাল ে মা�ারে আেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �িত) -- বাবরুাম বেল, ‘সংসার! -- েের বাবা!’ 

 

        মা�ার -- ে েশানা ককা। বাবরুাম সংসােরর িক জােন? 

 

        �ীরামকৃ� --  া,ঁ তা বেট। িনর�ন েদেখছ, -- খবু সরল! 

 

        মা�ার -- আ�া,  া।ঁ তার েচ ােরেতই আকষরণ কের। েচােখর ভাবিট েকমন। 
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        �ীরামক�ৃ -- শধ ুেচােখর ভাব নয় -- সম�। তার িবেয় েদেব বেলিছল, -- তা েস বেলেছ, আমায় ডুবেুব 

েকন? (স াসয)  যাগঁা, েলােক বেল, েখেট-খেুট িগেয় পিরবােরর কােছ িগেয় বসেল নািক খবু আনা  য়। 

 

        মা�ার -- আ�া, যারা েইভােব আেছ, তােদর  য় বইিক! 

 

        (রাখােলর �িত, স ােসয) --  কজািমন  ে� -- leading question. 
 

        �ীরামক�ৃ (স ােসয) -- মােয় বেল, েছেলর  কটা গাছতলা কের িদেল বািঁচ! েরােদ ঝলসা েপাড়া  েয় 

গাছতলায় বসেব। 

 

        মা�ার -- আ�া, রকমাির বাপ-মা আেছ। ম�ু বাপ েছেলেদর িবেয় েদয় না। যিদ েদয় েস খবু ম�ু! 

(ঠাকেুরর  াসয)। 

 

[অধেরর ে মা�ােরর কালীদশরন। অধেরর চ�নাকতীকর ে সীতাকেুের গগ ] 

 

        �ীযু� অধর েসন কিলকাতা  ইেত আিসয়া ভূিম�  ইয়া �ণাম কিরেলন।  কটু বিসয়া কালীদশরন জনয 

কালীঘের েগেলন। 

 

        মা�ারে কালীদশরন কিরেলন। তৎপের চাদঁিনর ঘােট আিসয়া গ�ার কেুল বিসেলন। গ�ার জল েজযাৎৎায় 

ঝকঝক কিরেতেছ। সেব েজায়ার আিসল। মা�ার িনজরেন বিসয়া ঠাকেুরর অ�ুত চির্ িচ্া কিরেতেছন -- তা ঁার 

অ�ুত সমািধ অব�া -- মহুমরুহ্ ভাব -- ে�মানা -- অিব�া্ ঈ�রককা�স� -- ভে�র উপর অকিৃ্ম েৎ  -- 

বালেকর চির্ --  ই সব �রণ কিরেতেছন। আর ভািবেতেছন -- ইিন েক -- ঈ�র িক ভে�র জনয েদ  ধারণ 

কের  েসেছন? 

 

        অধর, মা�ার, ঠাকেুরর ঘের িফিরয়া িগয়ােছন। অধর চ��ােম কমর উপলো িছেলন। িতিন চ�নাক তীেকরর 

ে সীতাকেুের গগ কিরেতেছন। 

 

        অধর -- সীতাকেুের জেল আমেনর িশখা িজজার নযায় লকলক কের। 

 

        �ীরামক�ৃ --   েকমন কের  য়? 

 

        অধর -- জেল ফসফরাস (phosphorus) আেছ। 

 

        �ীযু� রাম চাটুেজয ঘের আিসয়ােছন। ঠাকরু অধেরর কােছ তারঁ সুখযািত কিরেতেছন। আর বিলেতেছন, 

“রাম আেছ, তাই আমােদর অত ভাবেত  য় না।  িরশ, লাটু,  েদর েডেক-ডুেক খােয়ায়। েরা  য়েতা  কলা 

েকাকায় ধযান কে�। েসখান েকেক রাম েডেক-ডুেক আেন।” 
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�ীরামকৃ� দিকেষের-মি�ের ভ�সে� 
 

�থম পিরে�দ 

 

ঠাকরু �ীরামক�ৃ দিকেষের-মি�ের রাম, বাবরুাম, মা�ার, চিুন, অধর, ভবনাথ, িনর�ন �ভৃিত ভ�সে� 

 

[�ীমখু-কিথত চিরতামতৃ -- েঘাষপাড়া ও কতরাভভােদর মত ] 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ দিকেষের-মি�ের েসই ঘের িনেভর আসেন েছাট খাটিটেত ভ�সে� বিসয়া আেছন। 

েবলা এগারটা হইেব, এখনও তাহঁার েসবা হয় নাই। 

 

        গতকলয  িনবার ঠাকরু �ীীু� অধর েসেনর বাটীেত ভ�সে�  ভাগমন কিরয়ািছেলন। হিরনাম-কীতরন 

মেহাৎসব কিরয়া সকলেক ধনয কিরয়ািছেলন। আভ এখােন  যামদােসর কীতরন হইেব। ঠাকেুরর কীতরনান� 

েদিখবার ভনয অেনক ভে�র সমাগম হইেতেছ। 

 

        �থেম বাবরুাম, মা�ার, �ীরামপেুরর �া�ষ, মেনােমাহন, ভবনাথ, িকে ারী। তৎপের চুিনলাল, হিরপদ 

�ভৃিত; �েম মখুেু� �াতৃ�য়, রাম, সুের�, তারক, অধর, িনর�ন। লাটু, হির  ও হাভরা আভকাল দিকেষেেরই 

থােকন। �ীীু� রাম চ�বতরী িব�ুঘের েসবা কেরন। িতিনও মােঝ মােঝ আিসয়া ঠাকেুরর ত�াবধান কেরন। লাটু, 

হির  ঠাকেুরর েসবা কেরন। আভ রিববার, ভা� ক�ৃা ি�তীয়া িতিথ, ২৩ে  ভা�, ১২৯১। ৭ই েসে��র, ১৮৮৪। 

 

        মা�ার আিসয়া �ষাম কিরেল পর ঠাকরু বিলেতেছন, “কই নের� এেলা না?” 

 

        নের� েসিদন আিসেত পােরন নাই। �ীরামপেুরর �া�ষিট রাম�সােদর গােনর বই আিনয়ােছন ও েসই 

প�ুক হইেত মােঝ মােঝ গান পিড়য়া ঠাকরুেক  নাইেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (�া�েষর �িত) -- কই পড় না? 

 

        �া�ষ -- বসন পেরা, মা বসন পেরা, মা বসন পেরা। 

 

        �ীরামক�ৃ -- ও-সব রােখা, আকাট িবকাট! এমন পড় ীােত ভি� হয়। 

 

        �া�ষ -- েক ভােন কালী েকমন ষড় দ রেন না পায় দ রন। 

 

[ঠাকেুরর ‘দরদী’ -- পরমহংস, বাউল ও সাইঁ ] 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �িত) -- কাল অধর েসেনর ভাবাব�ায় একপাে  েথেক পােয় বযথা হেয়িছল। তাই 

েতা বাবরুামেক িনেয় ীাই। দরদী! 

 

        এই বিলয়া ঠাকরু গান গাইেতেছন: 
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 মেনর কথা কইেবা িক সই কইেত মানা। দরদী নইেল �াষ বােঁচ না ৷৷ 

 মেনর মানুষ হয় েী-ভনা, নয়েন তার ীায় েগা েচনা, 

 েস দ-এক ভনা; েস েী রেস ভােস ে�েম েডােব, 

 কে� রেসর েবচােকনা। (ভােবর মানুষ) 

 মেনর মানুষ িমলেব েকাথা, বগেল তার েছড়ঁা কাথঁা; 

 ও েস কয় না েগা কথা; ভােবর মানুষ উভান পেথ, কের আনােগানা। 

  (মেনর মানুষ, উভান পেথ কের আনােগানা)। 

 

        “বাউেলর এই সব গান। আবার আেছ -- 

 

   দরেবে  দাড়ঁাের, সােধর কেরায়া ধারী, 

 দাড়ঁাের, েতার রপ েনহাির! 

 

        “ া�মেতর িস�েক বেল েকৗল। েবদা�মেত বেল পরমহংস। বাউল ৈব�বেদর মেত বেল সাইঁ। ‘সাইঁেয়র 

পর আর নাই!’ 

 

        “বাউল িস� হেল সাইঁ হয়। তখন সব অেভদ। অেধরক মালা েগাহাড়, অেধরক মালা তুলসীর। ‘িহ�রু নীর -- 

মসুলমােনর পীর’।” 

 

[আেলখ, হাওয়ার খপর, পইেঠ, রেসর কাভ, েখালা নামা ] 

 

        “সাইঁেয়রা বেল -- আেলখ! আেলখ! েবদমেত বেল ��; ওরা বেল আেলখ। ভীবেদর বেল -- ‘আেলেখ 

আেস আেলেখ ীায়’; অথরাৎ ভীবাাা অবয� েথেক এেস তাইেত লয় হয়! 

 

        “তারা বেল, হাওয়ার খবর ভান? 

 

        “অথরাৎ কলুকুু িলনী ভাগরষ হেল ইড়া, িপ�লা, সুষ�ুা -- এেদর িভতর িদেয় েী মহাবায় ুউেঠ, তাহার 

খবর! 

 

        “িভ�াসা কের, েকান  পইেঠেত আছ? -- ছটা পইেঠ -- ষট চ�। 

 

        “ীিদ বেল প�েম আেছ, তার মােন েী, িব � চে� মন উেঠেছ। 

 

        (মা�ােরর �িত) -- “তখন িনরাকার দ রন। েীমন গােন আেছ।” 

 

        এই বিলয়া ঠাকরু একটু সুর কিরয়া বিলেতেছন -- ‘তদেূ�রেত আেছ মােগা অ�ুেভ আকা । েস আকা  র� 

হেল সকিল আকা ।’ 

 

[পবূরকথা -- বাউল ও েঘাষপাড়ার কতরাভভােদর আগমন ] 
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        “একভন বাউল এেসিছল। তা আিম বললাম, ‘েতামার রেসর কাভ সব হেয় েগেছ? -- েখালা েনেমেছ?’ 

ীত রস �াল েদেব, তত েরফাইন (refine) হেব। �থম, আেকর রস -- তারপর গড় -- তারপর েদােলা -- 

তারপর িচিন -- তারপর িমছির, ওলা এই সব। �েম �েম আরও েরফাইন হে�। 

 

        “েখালা নামেব কখন? অথরাৎ সাধন ে ষ হেব কেব? -- ীখন ইি�য় ভয় হেব -- েীমন েভােঁকর উপর চুন 

িদেল েভাকঁ আপিন খেুল পেড় ীােব -- ইি�য় েতমিন ি িথল হেয় ীােব। রমনীর সে� থােক না কের রমষ। 

 

        “ওরা অেনেক রাধাতে�র মেত চেল। প�ত� িনেয় সাধন কের পিৃথবীত�, ভলত�, অি�ত�, বায়তু�, 

আকা ত�, -- মল, ম�ূ, রভ, বীভ -- এই সব ত�! এ-সব সাধন বড় েনাংরা সাধন; েীমন পায়খানার িভতর 

িদেয় বািড়র মেধয েোকা! 

 

        “একিদন আিম দালােন খাি�। একভন েঘাষপাড়ার মেতর েলাক এেলা। এেস বলেছ, ‘তুিম খা�, না 

কারেক খাওয়া�?’ অথরাৎ েী িস� হয় েস েদেখ েী, অ�ের ভগবান আেছন! 

 

        “ীারা এ মেত িস� হয়, তারা অনয মেতর েলাকেদর বেল ‘ভীব’। িবভাতীয় েলাক থাকেল কথা কেব না। 

বেল, এখােন ‘ভীব’ আেছ। 

 

[পবূরকথা -- ভ�ভূিম দ রন; সরী পাথেরর বািড় হদসে� ] 

 

        “ও-েদে  এই মেতর েলাক একভন েদেখিছ। সরী (সর�তী) পাথর -- েমেয়মানুষ। এ মেতর েলােক 

পর�েরর বািড়েত খায়, িক� অনয মেতর েলােকর বািড় খােব না। মি�করা সরী পাথেরর বািড়েত িগেয় েখেল তব ু

হেদর বািড়েত েখেল না। বেল ওরা ‘ভীব’। (হাসয) 

 

        “আিম একিদন তার বািড়েত হেদর সে� েবড়ােত িগছলাম। েব  তুলসী বন কেরেছ। কড়াই মিুড় িদেল, 

দিট েখলমু। হেদ অেনক েখেয় েফলেল, -- তারপর অসুখ! 

 

        “ওরা িস�াব�ােক বেল সহভ অব�া। একথােকর েলাক আেছ, তারা ‘সহভ’ ‘সহভ’ কের চযাচঁায়। 

সহভাব�ার দিট লকষ বেল। �থম -- ক�ৃগ� গােয় থাকেব না। ি�তীয় -- পে�র উপর অিল বসেব, িক� মধ ু

পান করেব না। ‘ক�ৃগ�’ নাই, -- এর মােন ঈেেরর ভাব সম� অ�ের, -- বািহের েকান িচ� নাই, -- হিরনাম 

পীর� মেুখ নাই। আর একিটর মােন, কািমনীেত আসি� নাই -- িভেতি�য়। 

 

        “ওরা ঠাকরুপভূা, �িতমাপভূা -- এ-সব লাইক কের না, ভীব� মানুষ চায়। তাই েতা ওেদর একথােকর 

েলাকেক বেল কতরাভভা, অথরাৎ ীারা কতরােক -- গরেক -- ঈেরেবােধ ভভনা কের -- পভূা কের।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o সবর্ধমর্-সমnয় 
 

[Why all scriptures -- all Religions -- are true] 
 
        ীরামকৃ  -- েদখেছা কত রকম মত! মত, পথ। aনn মত aনn পথ! 
 
        ভবনাথ -- eখন uপায়! 
 
        ীরামকৃ  -- eকটা েজার কের ধরেত হয়। ছােদ েগেল পাকা িসঁিড়েত uঠা যায়, eকখানা মiেয় uঠা যায়, 
দিড়র িসঁিড়েত uঠা যায়; eকগাছা দিড় িদেয়, eকগাছা বাঁশ িদেয় uঠা যায়। িকnt eেত খািনকটা পা, oেত 
খািনকটা পা িদেল হয় না। eকটা দৃঢ় কের ধরেত হয়। ঈ রলাভ করেত হেল, eকটা পথ েজার কের ধের েযেত 
হয়। 
 
        “আর সব মতেক eক-eকিট পথ বেল জানেব। আমার িঠক পথ, আর সকেলর িমথয্া -- erপ েবাধ না 
হয়। িবেdষভাব না হয়।” 
 

[“আিম েকাn  পেথর?” েকশব, শশধর o িবজেয়র মত ] 
 
        “আcা, আিম েকাn  পেথর? েকশব েসন বলত, আপিন আমােদরi মেতর, -- িনরাকাের আসেছন। শশধর 
বেল, iিন আমােদর। িবজয়o (েগাsামী) বেল, iিন আমােদর মেতর েলাক।” 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন েয, আিম সব পথ িদয়াi ভগবােনর িনকট েপৗঁিছয়ািছ -- তাi সব পেথর খবর জািন? 
আর সকল ধেমর্র েলাক আমার কােছ eেস শািn পােব? 
 
        ঠাকুর প বটীর িদেক মাsার pভৃিত d-eকিট ভেkর সে  যাiেতেছন -- মুখ ধুiেবন। েবলা বারটা, 
eiবার বান আিসেব। তাi িনয়া ঠাকুর প বটীর পেথ eকটু aেপkা কিরেতেছন। 
 

[ভাব মহাভােবর গূঢ় তtt -- গ ার েজায়ার-ভাটা দশর্ন ] 
 
        ভkেদর বিলেতেছন -- “েজায়ার-ভাটা িক আ যর্! 
 
        “িকnt eকিট েদেখা, -- সমুেdর কােছ নদীর িভতর েজায়ার-ভাটা েখেল। সমুd েথেক aেনক দূর হেল 
eকটানা হেয় যায়। eর মােন িক? -- oi ভাবটা আেরাপ কর। যারা ঈ েরর খুব কােছ, তােদর িভতরi ভিk, 
ভাব -- ei সব হয়; আবার d-eকজেনর (ঈ রেকািটর) মহাভাব, েpম -- e-সব হয়। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “আcা, েজায়ার-ভাটা েকন হয়?” 
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        মাsার -- iংেরজী েজয্ািতষ শােst বেল েয, সূযর্ o চেndর আকষর্েণ oirপ হয়। 
 
        ei বিলয়া মাsার মািটেত a  পািতয়া পৃিথবী, চnd o সূেযর্র গিত েদখাiেতেছন। ঠাকুর eকটু েদিখয়াi 
বিলেতেছন, “থাক, oেত আমার মাথা ঝনঝন কের!” 
 
        কথা কিহেত কিহেত বান ডািকেত লািগল। েদিখেত েদিখেত জেলাcাস -- শb হiেত লািগল। ঠাকুরবািড়র 
তীরভূিম আঘাত কিরেত কিরেত utর িদেক বান চিলয়া েগল। 
 
        ঠাকুর eকদৃে  েদিখেতেছন। দূেরর েনৗকা েদিখয়া বালেকর নয্ায় বিলয়া uিঠেলন -- েদেখা, েদেখা, oi 
েনৗকাখািন বা িক হয়! 
 
        ঠাকুর প বটীমূেল মাsােরর সিহত কথা কিহেত কিহেত আিসয়া পিড়য়ােছন। eকিট ছাতা সে , েসiিট 
প বটীর চাতােল রািখয়া িদেলন। নারাণেক সাkাৎ নারায়েণর মেতা েদেখন, তাi বড় ভালবােসন। নারাণ isুেল 
পেড়, eবার তাহারi কথা কিহেতেছন। 
 

[মাsােরর িশkা, টাকার সdয্বহার -- নারােণর জনয্ িচnা ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- নারােণর েকমন sভাব েদেখছ? সকেলর সে  িমশেত পাের -- েছেল-বুেড়া 
সকেলর সে ! eিট িবেশষ শিk না হেল হয় না। আর সbাi তােক ভালবােস। আcা, েস িঠক সরল িক? 
 
        মাsার -- আjা, খুব সরল বেল েবাধ হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার oখােন নািক যায়? 
 
        মাsার -- আjা, d-eকবার িগছল। 
 
        ীরামকৃ  -- eকিট টাকা তুিম তােক েদেব? না কালীেক বলব? 
 
        মাsার -- আjা, েবশ েতা, আিম িদব। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ েতা -- ঈ ের যােদর aনুরাগ আেছ, তােদর েদoয়া ভাল। টাকার সdয্বহার হয়। সব 
সংসাের িদেল িক হেব? 
 
        িকেশারীর েছেলপুেল হেয়েছ। কম মািহনা -- চেল না। ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, “নারাণ বেলিছল, 
িকেশারীর eকটা কমর্ কের েদব। নারাণেক eকবার মেন কের িদo না।” 
 
        মাsার প বটীেত দাঁড়াiয়া। ঠাকুর িকয়ৎkণ পের ঝাuতলা হiেত িফিরেলন। মাsারেক বিলেতেছন, 
“বািহের eকটা মাdর পােt বল েতা। আিম eকটু পের যািc -- eকটু েশাব।” 
 
        ঠাকুর ঘের েপৗঁিছয়া বিলেতেছন, “েতামােদর কাrরi ছাতাটা আনেত মেন নাi। (সকেলর হাসয্) 
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বয্sবাগীশ েলাক িনেজর কােছর িজিনসo েদখেত পায় না! eকজন আর-eকিট েলােকর বািড়েত িটেক ধরােত 
িগছল, িকnt হােত ল ন jলেছ! 
 
        “eকজন গামছা খঁুেজ খঁুেজ তারপর েদেখ, কাঁেধেতi রেয়েছ!” 
 

[ঠাকুেরর মধয্াh-েসবা o বাবুরামািদ সাে াপা  ] 
 
        ঠাকুেরর জনয্ মা-কালীর anpসাদ আনা হiল। ঠাকুর েসবা কিরেবন। েবলা pায় eকটা। আহারােn eকটু 
িব াম কিরেবন। ভkরা তবুo ঘের সব বিসয়া আেছন। বুঝাiয়া বলার পর বািহের িগয়া বিসেলন। হিরশ, িনর ন, 
হিরপদ রাnা-বািড় িগয়া pসাদ পাiেবন। ঠাকুর হিরশেক বিলেতেছন, েতােদর জনয্ আমসtt িনেয় যাস। 
 
        ঠাকুর eকটু িব াম কিরেতেছন। বাবুরামেক বিলেতেছন, বাবুরাম, কােছ eকটু আয় না? বাবুরাম বিলেলন, 
আিম পান সাজিছ। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন -- েরেখ েদ পান সাজা। 
 
        ঠাকুর িব াম কিরেতেছন। eিদেক বকুলতলায় o প বটীতলায় কেয়কিট ভk বিসয়া আেছন, -- 
মুখুেjরা, চুিনলাল, হিরপদ, ভবনাথ, তারক। তারক ীবৃnাবন হiেত সেব িফিরয়ােছন। ভkরা তাঁর কােছ 
বৃnাবেনর গl িনেতেছন। তারক িনতয্েগাপােলর সিহত বৃnাবেন eতিদন িছেলন। 
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ততৃীয় পিরে�দ 

 

ভ�সে� সংকীতর্ ন্েে -- ভ�সে� ্তৃয 

 

        ঠনকরু একটু িব�নম কিরয়নেছ্। স�দনয় লইয়ন শযনমদনস মনারু কীতর্  ননইেতেছ্: 

 

         “্না দরশসুেখ ইতযনিদ -- 

 

         “সুখময় সনয়র, মরভভিম েভল। জলদ ে্হনরই, চনতকী মির েনল।” 

 

        �ীমতীর এই িবরহদশন বণর্ ন  ি্য়ন ঠনকরু ভনবনিবি হইেতেছ্। িতি্ েছনট খনটিটর উপর ি্েজর আসে্, 

বনবরুনম, ি্র�্, রনম, মে্নেমনহ্, মন�নর, সুের�, ভব্না �ভৃিত ভ�রন েমেঝেত বিসয়ন আেছ্। িক� নন্ 

ভনল জিমেতেছ ্ন। 

 

        েকন�নেরর ্বনই ৈচত্যেক ঠনকরু কীতর্  কিরেত বিলেল্। ্বনই মে্নেমনহে্র িপতৃবয। েপ্শ্ লইয়ন 

েকন�নের ন�নতীের ভজ্-সনধ্ কের্। ঠনকরুেক �নয় দশর্  কিরেত আেস্। 

 

        ্বনই উ� সংকীতর্  কিরেতেছ্। ঠনকরু আস্ তযনন কিরয়ন ্ৃতয কিরেত লনিনেল্। অমি্ ্বনই ও 

ভে�রন তনহঁনেক েবিড়য়ন েবিড়য়ন ্ৃতয ও কীতর্  কিরেত লনিনেল্। কীতর্  েবশ জিময়ন েনল। মিহমনচরণ পযর্  

ঠনকেুরর সে� ্ৃতয কিরেতেছ্। 

 

        কীতর্ নে্ ঠনকরু ি্েজর আসে্ উপেবশ্ কিরেল্। হির্নেমর পর এবনর আ্েময়ী মনেয়র ্নম 

কিরেতেছ্। ঠনকরু ভনেব মৎ হইয়ন মনর ্নম কিরেতেছ্। ্নম কিরবনর সময় ঊ�রদিৃি। 

 

        নন্ - েনন আ্েময়ী হেয় মন আমনয় ি্রন্ে কেরন ্ন। 

 

        নন্ - ভনিবেল ভনেবর উদয় হয়! 

 েযম্ ভনব, েতমি্ লনভ, মভল েস �তযয়। 

 েয-জ্ কনলীর ভ� জীব��ু ি্তযন্েময় ৷৷ 

 কনলীপদ সুদন�েদ িচৎ যিদ রয়। 

 পভজন েহনম জপ বিল িকছইু িকছ ু্য় ৷৷ 

 

        নন্ - েতনেদর খযনপনর হনট বনজনর মন (তনরন)। 

 কব গেণর কান কনর মন েতনেদর ৷৷ 

 নজ িবে্ েনন আেরনহেণ িফিরস কদনচনর। 

 মিণ-ম�ুন েফেল পিরস নেল ্রিশর হনর ৷৷ 

 �শনে্-মশনে্ িফিরস কনর বন ধনিরস ধনর। 

 রনম�সনদেক ভবেঘনের করেত হেব পনর ৷৷ 
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        নন্ - নয়ন ন�ন �ভনসনিদ কনশী কন�ী েকবন চনয়। 

 কনলী কনলী বেল আমনর অজপন যিদ ফুরনয় ৷৷ 

 

        নন্ - আপ্নেত আপি্ োেকন ম্, েযও ্নেকন কনর ঘের। 

 যন চনিব তনই বেস পনিব, েখনজঁ ি্জ অ্ঃপেুর ৷৷ 

 

        নন্ - মজেলন আমনর ম্�মরন শযনমনপদ ্ীলকমেল। 

 

        নন্ - যতে্ হদেয় েরেখন আদিরিণ শযনমন মনেক। 

 ম্ তুই েদখ, আর আিম েদিখ, আর েয্ েকউ ্নিহ েদেখ ৷৷ 

 

        ঠনকরু এই নন্িট ননইেত ননইেত দ�নয়মন্ হইেল্। মনর ে�েম উ�ৎ�নয়! ‘আদিরণী শযনমন মনেক হদেয় 

েরেখন।’ -- এ-কানিট েয্ ভ�েদর বনরবনর বিলেতেছ্। 

 

        ঠনকরু এইবনর েয্ সুরনপনে্ মৎ হইয়নেছ্। ্নিচেত ্নিচেত আবনর নন্ ননিহেতেছ্: 

 

           মন িক আমনর কনেলন ের। 

 কনেলনরপ িদন�রী, হিদপপ কের আেলন ের! 

 

        ঠনকরু ননইেত ননইেত বড় টিলেতেছ্ েদিখয়ন ি্র�্ তনহঁনেক ধনরণ কিরেত েনেল্। ঠনকরু মদৃুের 

“য়যনই! শনলন ছুঁসে্” বিলয়ন বনরণ কিরেতেছ্। ঠনকরু ্নিচেতেছ্ েদিখয়ন ভে�রন দনড়ঁনইেল্। ঠনকরু মন�নেরর 

হ� ধনরণ কিরয়ন বিলেতেছ্, “য়যনই শনলন ্নচ।” 

 

[েবদন্বনদী মিহমনর �ভুসে� সংকীতরে্ ্তৃয ও ঠনকেুরর আ্ে ] 

 

        ঠনকরু ি্েজর আসে্ বিসয়ন আেছ্। ভনেব নরনর মনেতনয়নরন! 

 

        ভনব িকি�ৎ উপশম হইেল বিলেতেছ্ -- ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ কনলী। আবনর বিলেতেছ্, তনমনক খনব। ভে�রন 

অে্েক দনড়ঁনইয়ন আেছ্। মিহমনচরণ দনড়ঁনইয়ন ঠনকরুেক পনখন কিরেতেছ্। 

 

        �ীরনমক�ৃ (মিহমনর �িত) -- আপ্নরন েবনেসন। 

 

        “আপি্ েবদ োেক একটু িকছ ু ্নও। 

 

        মিহমনচরণ আবিৃৎ কিরেতেছ্ -- ‘জয় জ�মন্’ ইতযনিদ। 

 

        আবনর মহনি্বরনণতত িহেত �ব আবিৃৎ কিরেতেছ্ -- 

 

 ওঁ ্মে� সেত েত জনৎকনরণনয়, ্মে� িচেত সবরেলনকন�য়নয়। 

 ্েমনঽৈ�তত�নয় মিু��দনয়, ্েমন ��েণ বযনিপে্ শনাতনয় ৷৷ 



১৮৮৪, ৭ই েসে��র 

 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 �েমকং শরণযং �েমকং বেরণযং, �েমকং জনৎপনলকং ু�কনশম । 

 �েমকং জনৎকতৃপনতৃ�হতৃর, �েমকং পরং ি্�লং ি্িবরককম  ৷৷ 

 ভয়ন্নং ভয়ং ভীষণং ভীষণন্নং, নিতঃ �নিণ্নং পনবণং পনব্ন্নম । 

 মেহনৈ�ঃপদন্নং ি্য়্ৃ �েমকং, পেরষনং পরং রকণং রকণন্নম  ৷৷ 

 বয়�নং সমরনেমন বয়�নন ভজনেমন, বয়�নং জনৎসনিকরপং ্মনমঃ। 

 সেদকং ি্ধন্ং ি্রনল�মীশং, ভবনে�নিধেপনতং শরণযং �জনমঃ ৷৷ 

 

        ঠনকরু হনতেজনড় কিরয়ন �ব  ি্েল্। পনঠনে্ ভি�ভের ্ম�নর কিরেল্। ভে�রনও ্ম�নর কিরেল্। 

 

        অধর কিলকনতন হইেত আিসয়ন ঠনকরুেক �ণনম কিরেল্। 

 

        �ীরনমক�ৃ (মন�নেরর �িত) -- আজ খবু আ্ে হল! মিহম চ�বতরী এিদেক আসেছ। হির্নেম আ্ে 

েকম্ েদখেল! ্ন? 

 

        মন�নর -- আ�ন, হন।ঁ 

 

        মিহমনচরণ �ন্চচরন কের্। িতি্ আজ হির্নম কেরেছ্, আর কীতর্ সমেয় ্ৃতয কিরয়নেছ্ -- তনই ঠনকরু 

আ�নদ কিরেতেছ্। 

 

        স�যন আনত�নয়। ভে�রন অে্েকই �েম �েম ঠনকরুেক �ণনম কিরয়ন িবদনয় �হণ কিরেল্। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

pবৃিt না িনবৃিt -- aধেরর কমর্ -- িবষয়ীর uপাসনা o চাকির 
 
       সnয্া হiল। ফরাশ দিkেণর লmা বারাnায় o পি েমর েগাল বারাnায় আেলা jািলয়া িদয়া েগল। ঠাকুেরর 
ঘের pদীপ jালা হiল o ধুনা েদoয়া হiল। িকয়ৎkণ পের চাঁদ uিঠেলন। মিnরpা ণ, uদয্ানপথ, গ াতীর, 
প বটী, বৃkশীষর্, েজয্াৎsায় হািসেত লািগল। 
 
        ঠাকুর িনজাসেন বিসয়া আিব  হiয়া মার নাম o িচnা কিরেতেছন। 
 
        aধর আিসয়া বিসয়ােছন। ঘের মাsার o িনর নo আেছন। ঠাকুর aধেরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক েগা তুিম eখন eেল! কত কীতর্ন নাচ হেয় েগল। শয্ামদােসর কীতর্ন -- রােমর osাদ। 
িকnt আমার তত ভাল লাগল না, uঠেত icা হল না। o েলাকটার কথা তারপর নলাম। েগাপীদােসর বদলী 
বেলেছ -- আমার মাথায় যত চুল তত uপপtী কেরেছ। (সকেলর হাসয্) েতামার কমর্ হল না? 
 
        aধর েডপুিট, িতন শত টাকা েবতন পান। কিলকাতা িমuিনিসপয্ািলিটর ভাiস-েচয়ারময্ান-eর কেমর্র জনয্ 
দরখাs কিরয়ািছেলন -- মািহনা হাজার টাকা। কেমর্র জনয্ aধর কিলকাতার aেনক বড় বড় েলােকর সিহত 
সাkাৎ কিরয়ািছেলন। 
 

[িনবৃিti ভাল -- চাকিরর জনয্ হীনবুিd িবষয়ীর uপাসনা ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsার o িনর েনর pিত) -- হাজরা বেলিছল -- aধেরর কমর্ হেব, তুিম eকটু মােক বল। 
aধরo বেলিছল। আিম মােক eকটু বেলিছলাম -- ‘মা, e েতামার কােছ আনােগানা কেc, যিদ হয় েতা েহাক 
না।’ িকnt েসi সে  মােক বেলিছলাম -- ‘মা, িক হীনবুিd! jান, ভিk না েচেয় েতামার কােছ ei সব চােc!’ 
 
        (aধেরর pিত) -- “েকন হীনবুিd েলাকgেনার কােছ aত আনােগানা করেল? eত েদখেল নেল! -- 
সাতকা  রামায়ণ, সীতা কার ভােযর্! aমুক মিlক হীনবুিd। আমার মােহেশ যাবার কথায় চলিত েনৗকা বেnাবs 
কেরিছল, -- আর বািড়েত েগেলi hdেক বলত -- hd, গািড় েরেখছ?” 
 
        aধর -- সংসার করেত েগেল e-সব না করেল চেল না। আপিন েতা বারণ কেরন নাi? 
 

[unােদর পর মািহনা সi করণাথর্ খাজা ীর আhান-কথা ] 
 
        ীরামকৃ  -- িনবৃিti ভাল -- pবৃিt ভাল নয়। ei aবsার পর আমার মাiেন সi করােত েডেকিছল -- 
েযমন সবাi খাজা ীর কােছ সi কের। আিম বললাম -- তা আিম পারব না। আিম েতা চািc না। েতামােদর icা 
হয় আর কাrেক দাo। 
 
        “eক ঈ েরর দাস। আবার কার দাস হব? 
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        “ -- মিlক, আমার েখেত েবলা হয় বেল, রাঁধবার বামুন িঠক কের িদছল। eকমাস eকটাকা িদছল। তখন 
লjা হল। েডেক পাঠােলi ছুটেত হত। -- আপিন যাi, েস eক। 
 
        “হীনবুিd েলােকর uপাসনা। সংসাের ei সব -- আরo কত িক?” 
 

[পূবর্কথা -- unােদর পর ঠাকুেরর pাথর্না -- সেnাষ -- Contentment] 
 
        “ei aবsা যাi হেলা, রকম-সকম েদেখ aমিন মােক বললাম -- মা, oiখােনi েমাড় িফিরেয় দাo! -- 
সুধামুখীর রাnা -- আর না, আর না -- েখেয় পায় কাnা!” (সকেলর হাসয্) 
 

[বালয্ -- কামারপুকুের ঈ র েঘাষাল িডপুিট দশর্ন কথা ] 
 
        “যার কমর্ কc, তারi কেরা। েলােক প াশ টাকা eকশ টাকা মাiেনর জনয্ লালািয়ত! তুিম িতনশ টাকা 
পাc। o-েদেশ িডপুিট আিম েদেখিছলাম। ঈ র েঘাষাল। মাথায় তাজ -- সব হােড় কাঁেপ! েছেলেবলায় 
েদেখিছলাম। িডপুিট িক কম গা! 
 
        “যার কমর্ কc, তারi কেরা। eকজেনর চাকির কেli মন খারাপ হেয় যায়, আবার পাঁচজেনর।” 
 

[চাকিরর িনnা, শmু o মথুেরর আদর -- নেরnd েহডমাsার ] 
 
        “eকজন stীেলাক eকজন মুছলমােনর uপর আসk হেয়, তার সে  আলাপ করবার জনয্ েডেকিছল। 
মুছলমানিট সাধুেলাক িছল, েস বলেল -- আিম psাব করব, আমার বদনা আনেত যাi। stীেলাকিট বলেল -- তা 
eiখােনi হেব, আিম বদনা িদব eখন। েস বলেল -- তা হেব না। আিম েয বদনার কােছ eকবার লjা তয্াগ 
কেরিছ, েসi বদনাi বয্বহার করব, -- আবার নূতন বদনার কােছ িনলর্j হব না। ei বেল েস চেল েগল। 
মাগীটারo আেkল হল। েস বদনার মােন বুঝেল uপপিত।” 
 
        নেরnd িপতৃিবেয়ােগর পর বড়i কে  পিড়য়ােছন। মা o ভাiেদর ভরণেপাষেণর জনয্ িতিন কাজকমর্ 
খঁুিজেতেছন। িবদয্াসাগেরর বuবাজার sুেল িদন কতক েহডমাsােরর কমর্ কিরয়ািছেলন। 
 
        aধর -- আcা, নেরnd কমর্ করেব িক না? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ -- েস করেব। মা o ভাiরা আেছ। 
 
        aধর -- আcা, নেরেndর প াশ টাকায়o চেল, eকশ টাকায়o চেল। নেরnd eকশ টাকার জনয্ েচ া 
করেব িক না? 
 
        ীরামকৃ  -- িবষয়ীরা ধেনর আদর কের, মেন কের, eমন িজিনস আর হেব না। 
 
        শmু বলেল -- ‘ei সমs িবষয় তাঁর পাদপেd িদেয় যাব, eiিট icা’ িতিন িক িবষয় চান? িতিন চান 
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ভিk, িবেবক, ৈবরাগয্। 
 
        “গয়না চুিরর সময় েসেজাবাবু বলেল -- ‘o ঠাকুর! তুিম গয়না রkা করেত পারেল না? হংেস রী েকমন 
রkা কেরিছল!” 
 

 [সnয্াসীর কিঠন িনয়ম -- মথুেরর তালুক িলেখ িদবার পরামশর্ ] 
 
        “eকখানা তালুক আমার নােম িলেখ েদেব (েসেজাবাবু) বেলিছল। আিম কালীঘর েথেক নলাম। 
েসেজাবাবু আর hেদ eকসে  পরামশর্ কিcল। আিম eেস েসেজাবাবুেক বললাম, -- েদেখা, aমন বুিd কেরা না! 
-- eেত আমার ভারী হািন হেব!” 
 
        aধর -- যা বেলেছন, সৃি র পর েথেক ছিট-সাতিট হd orপ হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, তয্াগী আেছ বiিক? ঐ যর্ তয্াগ করেলi েলােক জানেত পাের। eমিন আেছ -- েলােক 
জােন না। পি েম নাi? 
 
        aধর -- কলকাতার মেধয্ eকিট জািন -- েদেবnd ঠাকুর। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বল! o যা েভাগ কেরেছ, aমন েক কেরেছ! -- যখন েসেজাবাবু সে  oর বািড়েত 
েগলাম, েদখলাম, েছাট েছাট েছেল aেনক -- ডাkার eেসেছ, ঔষধ িলেখ িদেc। যার আট েছেল আবার েমেয়, 
েস ঈ রিচnা করেব না েতা েক করেব, eত ঐ যর্ েভাগ করার পর যিদ ঈ রিচnা না করত, েলােক বলত িধk ! 
 
        িনর ন -- dারকানাথ ঠাকুেরর ধার uিন সব েশাধ কেরিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েরেখ েদ o-সব কথা! আর jালাস েন! kমতা েথেকo েয বােপর ধার েশাধ কের না, েস িক 
আর মানুষ? 
 
        “তেব সংসারীরা eেকবাের ডুেব থােক, তােদর তুলনায় খুব ভাল -- তােদর িশkা হেব। 
 
        “িঠক িঠক তয্াগীভk আর সংসারীভk aেনক তফাত। িঠক িঠক সnয্াসী -- িঠক িঠক তয্াগীভk -- 
েমৗমািছর মেতা। েমৗমািছ ফুল বi আর িকছুেত বসেব না। মধুপান বi আর িকছু পান করেব না। সংসারীভk aনয্ 
মািছর মেতা, সেnেশo বসেছ, আবার পচা ঘােয়o বসেছ। েবশ ঈ েরর ভােবেত রেয়েছ, আবার কািমনী-কা ন 
লেয় মt হয়। 
 
        “িঠক িঠক তয্াগীভk চাতেকর মেতা। চাতক sাতী নkেtর েমেঘর জল বi আর িকছু খােব না! সাত সমুd 
নদী ভরপুর! েস aনয্ জল খােব না! কািমনী-কা ন sশর্ করেব না! কািমনী-কা ন কােছ রাখেব না, পােছ 
আসিk হয়।” 
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প ম পিরেcদ 
 

ৈচতনয্েদব, ঠাকুর ীরামকৃ  o েলাকমানয্ 
 
        aধর -- ৈচতনয্o েভাগ কেরিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (চমৎকৃত হiয়া) -- িক েভাগ কেরিছেলন? 
 
        aধর -- aত পি ত! কত মান! 
 
        ীরামকৃ  -- aেনয্র পেk মান। তাঁর পেk িকছু নয়! 
 
        “তুিম আমায় মােনা আর িনর ন মােন, আমার পেk eক -- সতয্ কের বলিছ। eকজন টাকাoয়ালা েলাক 
হােত থাকেব, e মেন হয় না। মেনােমাহন বলেল, ‘সুেরnd বেলেছ, রাখাল eঁর কােছ থােক -- নািলশ চেল।’ আিম 
বললাম, ‘েক ের সুেরnd? তার সতর  আর বািলশ eখােন আেছ। আর েস টাকা েদয়’?” 
 
        aধর -- দশ টাকা কের মােস বুিঝ েদন? 
 
        ীরামকৃ  -- দশ টাকায় d মাস হয়। ভেkরা eখােন থােক -- েস ভkেসবার জনয্ েদয়। েস তার পুণয্, 
আমার িক? আিম েয রাখাল, নেরnd eেদর ভালবািস, েস িক েকান িনেজর লােভর জনয্? 
 
        মাsার -- মার ভালবাসার মেতা। 
 
        ীরামকৃ  -- মা তবু চাকির কের খাoয়ােব বেল aেনকটা কের। আিম eেদর েয ভালবািস, সাkাৎ 
নারায়ণ েদিখ! -- কথায় নয়। 
 

[িঠক িঠক তয্াগীর ভার ঈ র লন -- ‘aননয্াি nয়nঃ’] 
 
        ীরামকৃ  (aধেরর pিত) -- েশােনা! আেলা jালেল বাdেল েপাকার aভাব হয় না! তাঁেক লাভ কেl িতিন 
সব েজাগাড় কের েদন -- েকান aভাব রােখন না। িতিন hদয়মেধয্ eেল েসবা করবার েলাক aেনক eেস েজােট। 
 
        “eকিট েছাকরা সnয্াসী গৃহsবািড় িভkা করেত িগিছল। েস আজn সnয্াসী। সংসােরর িবষয় িকছু জােন 
না। গৃহেsর eকিট যুবতী েমেয় eেস িভkা িদেল। সnয্াসী বলেল, মা eর বুেক িক েফাঁড়া হেয়েছ? েমেয়িটর মা 
বলেল, না বাবা! oর েপেট েছেল হেব বেল ঈ র sন কের িদেয়েছন -- oi sেনর dধ েছেল খােব। সnয্াসী তখন 
বলেল, তেব আর ভাবনা িক? আিম আর েকন িভkা করব? িযিন আমায় সৃি  কেরেছন িতিন আমায় েখেত েদেবন। 
 
        “েশােনা! েয uপপিতর জনয্ সব তয্াগ কের eল, েস বলেব না; শয্ালা, েতার বুেক বসব আর খাব।” 
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[েতাতাপুরীর গl -- রাজার সাধুেসবা -- ৺কাশীর dগর্াবািড়র িনকট নানকপnীর মেঠ  
ঠাকুেরর েমাহnদশর্ন 1868 ীঃ ] 

 
        “নয্াংটা বলেল, েকান রাজা েসানার থালা, েসানার েগলাস িদেয় সাধুেদর খাoয়ােল। কাশীেত মেঠ 
েদখলাম, েমাহnর কত মান -- বড় বড় েখা ারা হাত েজাড় কের দাঁিড়েয় আেছ, আর বলেছ, িক আjা! 
 
        “িঠক িঠক সাধু -- িঠক িঠক তয্াগী েসানার থালo চায় না, মানo চায় না। তেব ঈ র তােদর েকান aভাব 
রােখন না! তাঁেক েপেত েগেল যা যা দরকার, সব েজাগাড় কের েদন। (সকেল িনঃশb) 
 
        “আপিন হািকম -- িক বলেবা! -- যা ভােলা েবাঝ তাi কেরা। আিম মূখর্। 
 
        aধর (সহােসয্, ভkিদগেক) -- uিন আমােক eগজািমন কেcন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িনবৃিti ভাল। েদখ না আিম সi কlাম না। ঈ রi বst আর সব aবst! 
 
        হাজরা আিসয়া ভkেদর কােছ েমেঝেত বিসেলন। হাজরা কখন কখন েসাঽহং েসাঽহm  কেরন! লাটু pভৃিত 
ভkেদর বেলন, তাঁেক পূজা কের িক হয়! -- তাঁরi িজিনস তাঁেক েদoয়া। eকিদন নেরndেকo িতিন oi কথা 
বিলয়ািছেলন। ঠাকুর হাজরােক বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- লাটুেক বেলিছলাম, েক কাের ভিk কের। 
 
        হাজরা -- ভk আপিন আপনােকi ডােক। 
 
        ীরামকৃ  -- e েতা খুব uচুঁ কথা। বিল রাজােক বৃnাবলী বেলিছেলন, তুিম bhণয্েদবেক িক ধন েদেব? 
 
        “তুিম যা বলছ, oiটুকুর জনয্i সাধন-ভজন -- তাঁর নামgণগান। 
 
        “আপনার িভতর আপনােক েদখেত েপেল েতা সব হেয় েগল! oiিট েদখেত পাবার জনয্i সাধনা। আর oi 
সাধনার জনয্i শরীর। যতkণ না sণর্pিতমা ঢালাi হয়, ততkণ মািটর ছাঁেচর দরকার হয়। হেয় েগেল মািটর 
ছাঁচটা েফেল েদoয়া যায়। ঈ রদশর্ন হেল শরীরতয্াগ করা যায়। 
 
        “িতিন ধু anের নয়। anের বািহের! কালীঘের মা আমােক েদখােলন সবi িচnয়! -- মা-i সব 
হেয়েছন! -- pিতমা, আিম, েকাশা, চুমিক, েচৗকাট, মােবর্ল পাথর, -- সব িচnয়! 
 
        “eiিট সাkাৎকার করবার জনয্i তাঁেক ডাকা -- সাধন-ভজন -- তাঁর নামgন-কীতর্ন। eiিটর জনয্i 
তাঁেক ভিk করা। oরা (লাটু pভৃিত) eমিন আেছ -- eখনo aত uc aবsা হয় নাi। oরা ভিk িনেয় আেছ। 
আর oেদর (েসাঽহm  iতয্ািদ) িকছু বেলা না।” 
 
        পািখ েযমন শাবকেদর পkাcাদন কিরয়া রkা কের, দয়াময় grেদব ঠাকুর ীরামকৃ  েসi rেপ 
ভkেদর রkা কিরেতেছন! 
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        aধর o িনর ন জলেযাগ কিরেত বারাnায় েগেলন। জল খাiয়া ঘের িফিরেলন। মাsার ঠাকুেরর কােছ 
েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
 

[চারেট পাস bাh েছাকরার কথা -- “eঁর সে  আবার তকর্-িবচার” ] 
 
        aধর (সহােসয্) -- আমােদর eত কথা হল, iিন (মাsার) eকিটo কথা কন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েকশেবর দেলর eকিট চারেট পাস করা েছাকরা (বরদা?), সbাi আমার সে  তকর্ করেছ, 
েদেখ -- েকবল হােস। আর বেল, eঁর সে  আবার তকর্! েকশব েসেনর oখােন আর-eকবার তােক েদখলাম -- 
িকnt েতমন েচহারা নাi। 
 
        রাম চkবতর্ী, িব ঘুেরর পূজারী, ঠাকুেরর ঘের আিসেলন। ঠাকুর বিলেতেছন -- “েদেখা রাম! তুিম িক 
দয়ালেক বেলছ িমছিরর কথা? না, না, o আর বেল কাজ নাi। aেনক কথা হেয় েগেছ।” 
 

[ঠাকুেরর রােtর আহার -- “সকেলর িজিনস েখেত পাির না” ] 
 
        রােt ঠাকুেরর আহার eকখািন-dখািন মা-কালীর pসাদী লুিচ o eকটু সুিজর পােয়স। ঠাকুর েমেঝেত 
আসেন েসবা কিরেত বিসয়ােছন। কােছ মাsার বিসয়া আেছন, লাটুo ঘের আেছন। ভেkরা সেnশািদ িম াn 
আিনয়ািছেলন। সেnশ eকিট sশর্ কিরয়া ঠাকুর লাটুেক বিলেতেছন -- ‘e েকাn  শালার সেnশ?’ -- বিলয়াi 
সুিজর পােয়েসর বািট হiেত িনেচ েফিলয়া িদেলন। (মাsার o লাটুর pিত) ‘o আিম সব জািন। oi আনn 
চাটুেজয্েদর েছাকরা eেনেছ -- েয েঘাষপাড়ার মাগীর কােছ যায়।’ 
 
        লাটু -- e গজা িদব? 
 
        ীরামকৃ  -- িকেশারী eেনেছ। 
 
        লাটু -- e আপনার চলেব? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ। 
 
        মাsার iংেরজী পড়া েলাক। -- ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন -- “সকেলর িজিনস েখেত পাির না! তুিম e-সব 
মােনা?” 
 
        মাsার -- আjা, kেম সব মানেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ 
 
        ঠাকুর পি মিদেকর েগাল বারাnািটেত হাত ধুiেত েগেলন। মাsার হােত জল ঢািলয়া িদেতেছন। 
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        শরৎকাল। চnd uদয় হoয়ােত িনমর্ল আকাশ o ভাগীরথীবk ঝকমক কিরেতেছ। ভাটা পিড়য়ােছ -- 
ভাগীরথী দিkণবািহনী। মুখ ধুiেত ধুiেত মাsারেক বিলেতেছন, তেব নারাণেক টাকািট েদেব? 
 
        মাsার -- েয আjা, েদব বiিক? 
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ষ� পিরে�দ 

 

ঠাকরু দিকেষের-মি�ের নের� �ভৃিত ভ�সে� 

 

[“�ান অ�ােনর পার হও” -- শশধেরর শু �ান ] 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ মধযাা েসসার পর দিকেষের-মি�ের ভ�সে� ঘের িস�াম কিরেতেছন। আজ নের�, 

ভসনাথ �ভৃিত ভে�রা কিলকাতা হইেত আিসয়ােছন। মখুেু� �াতৃ�য়, �ানসাস,ু েছাট েগাপাল, সড় কালী �ভৃিত 

এরঁাও আিসয়ােছন। েকা�গর হইেত িতন-চািরিট ভ� আিসয়ােছন। রাখাল �ীস�ৃাসেন সলরােমর সিহত আেছন। 

তাহঁার �র হইয়ািছল -- সংসাদ আিসয়ােছ। আজ রিসসার, ক�ৃা দশমী িতিথ, ৩০েশ ভা�, ১২৯১। ১৪ই 

েসে��র, ১৮৮৪। 

 

        নের� িপতৃিসেয়ােগর পর মা ও ভাইেদর লইয়া সড়ই সযিতসযয হইয়ােছন। িতিন আইন পরীকার জনয 

��ত হইেসন। 

 

        �ানসাস ুচারেট পাস কিরয়ােছন ও সরকােরর কমর কেরন। িতিন ১০টা-১১টার সময় আিসয়ােছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (�ানসাস ুদেৃ�) -- িকেগা, হঠাৎ েয �ােনাদয়! 

 

        �ান (সহােসয) -- আ�া, অেনক ভােগয �ােনাদয় হয়। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- তুিম �ান হেয় অ�ান েকন? ও সেুঝিছ, েযখােন �ান েসইখােনই অ�ান! 

সিশ�েদস অত �ানী, প�ুেশােক েকেঁদিছেলন! তাই তুিম �ান অ�ােনর পার হও। অ�ান কাটঁা পােয় ফুেটেছ, 

তুলসার জনয �ান কাটঁার দরকার। তারপর েতালা হেল দই কাটঁাই েফেল েদয়। 

 

[িনিলর্  গহৃ� -- ঠাকেুরর জ�ভূিমেত ছেুতারেদর েমেয়েদর কাজদশরন ] 

 

        “এই সংসার েধাকঁার টািট -- �ানী সলেছ। িযিন �ান অ�ােনর পার, িতিন সলেছন ‘মজার কিুঠ!’ েস েদেখ 

ঈেরই জীস, জগৎ, এই চতুিসরংশিত তত সস হেয়েছন। 

 

        “তােঁক লাভ করার পর সংসার করা েযেত পাের। তখন িনিলর্  হেত পাের। ও-েদেশ ছেুতারেদর েমেয়েদর 

েদেখিছ -- েঢঁিক িনেয় িচেড় েকােট। একহােত ধান নােড়, একহােত েছেলেক মাই েদয় -- আসার খির�ােরর সে� 

কথাও কে� -- ‘েতামার কােছ দআনা পাওনা আেছ -- দাম িদেয় েযও।’ িক� তার সােরা আনা মন হােতর উপর -

- পােছ হােত েঢঁিক পেড় যায়। 

 

        “সােরা আনা মন ঈেেরেত েরেখ চার আনা লেয় কাজকমর করা।” 

 

        �ীযু� পি�ত শশধেরর কথা ভ�েদর সিলেতেছন, “েদখলাম -- একেঘেয়, েকসল শু �ানিসচার িনেয় 

আেছ।” 
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        “েয িনতযেত েপপেঁছ লীলা িনেয় থােক, আসার লীলা েথেক িনেতয েযেত পাের, তারই পাকা �ান, পাকা 

ভি�। 

 

        “নারদািদ ���ােনর পর ভি� িনেয় িছেলন। এরই নাম িস�ান। 

 

        শধ ুশু �ান! ও েযন ভস -কের-ওঠা তুসিড়। খািনকটা ফুল েকেট ভস  কের েভেঙ যায়। নারদ, শকেদসািদর 

�ান েযন ভাল তুসিড়। খািনকটা ফুল েকেট স� হয়, আসার নূতন ফুল কাটেছ -- আসার স� হয় -- আসার নূতন 

ফুল কােট! নারদ, শকেদসািদর তারঁ উপর ে�ম হেয়িছল। ে�ম সি�দান�েক ধরসার দিড়।” 

 

[ঠাকরু �ীরামক�ৃ সকলুতলায় -- ঝাউতলা হেত ভাসািস� ] 

 

        মধযাো েসসার পর ঠাকরু একটু িস�াম কিরয়ােছন। 

 

        সকলুতলায় েসে�র মেতা েয সিসসার �ান আেছ, েসখােন দই-চািরজন ভ� উপিস� আেছন ও গ� 

কিরেতেছন -- ভসনাথ, মখুেু� �াতৃ�য়, মা�ার, েছাট েগাপাল, হাজরা �ভৃিত। ঠাকরু ঝাউতলায় যাইেতেছন। 

ওখােন আিসয়া একসার সিসেলন। 

 

        হাজরা (েছাট েগাপালেক) -- এেঁক একটু তামাক খাওয়াও। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- তুিম খােস তাই সল। (সকেলর হাসয) 

 

        মখুেু� (হাজরােক) -- আপিন এরঁ কােছ েথেক অেনক িশেখেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- না, এরঁ সালযকাল েথেকই এই অস�া। (সকেলর হাসয) 

 

        ঠাকরু ঝাউতলা হইেত িফিরয়া আিসেতেছন -- ভে�রা েদিখেলন। ভাসািস�। মাতােলর নযায় চিলেতেছন। 

যখন ঘের েপািঁছেলন, তখন আসার �কিৃত� হইেলন। 
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স�ম পিরে�দ 

 

নারােণর জনয  াাকেরর  াানা -- োা�গেরর  �গণ -- �ীরামােৃ�র সমািধ ও নেরে�র গান 

 

         াাকেরর ঘের অেনা  � সমাগত হইয়ােছন। োা�গেরর  �েদর মেধয  াজন সাধা ননতন  িসয়ােছন 

-- ায়ঃ�ম প�ােশর উপর। েদিখেল োাধ হয়, ি তের খকা পাি�তযাি মান  েছ। াথা ািহেত ািহেত িতিন 

ািলেতেছন, “সমক� ম�েনর  েগ িা চ� িছল না?  -সা মীমাংসা ো ারো?” 

 

        মা�ার (সহােসয) -- ‘��া� িছল না যখন মক�মালা োাথায় েপিল?’ 

 

        সাধা (িার� হইয়া) -- ও  লাদা াথা। 

 

        ঘেরর মেধয দাাঁ াইয়া  াাকর মা�ারো হ াৎ ািলেতেছন, “েস  েসিছল -- নারাণ।” 

 

        নের� াারা�ায় হাজরা � ৃিতর সিহত াথা ািহেতেছন -- িাচােরর শ�  াাকেরর ঘর হইেত শনা 

যাইেতেছ। 

 

        �ীরামা�ৃ -- খকা াােত পাের!  খন াািঁর  াানায় াঁ পেঁেছ। 

 

        মা�ার --  �া, হাা। 

 

        �ীরামা�ৃ -- িাপদো স�দ�ান ারো ােলিছল িানা। িা? 

 

        মা�ার --  �া, মেনর ালটা খকা  েছ। 

 

        াঁাালী -- োান টা াম? [ াাকর িনেজর  সেন ািসয়ােছন।] 

 

        োা�গেরর  ািট  �  াাকরো ািলেতেছন -- মহাশয়, ইিন (সাধা)  পনাো েদখেত  েসেছন --  ার 

িা িা িজ�াসয  েছ। 

 

        সাধা েদহ ও ম�া উ�ত ািরয়া ািসয়া  েছন। 

 

        সাধা -- মহাশয়, উপায় িা? 

 

[ঈ�রদশরেনর উপায়, গুাাোয িা�াস -- শাে�র ধারণা াখন ] 

 

        �ীরামা�ৃ -- গুাাোয িা�াস। তাার াাায ধের ধের েগেল  গাানো লা  ারা যায়। েযমন সকেতার িখ 

ধের ধের েগেল া�লা  হয়। 
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        সাধা -- তাাো িা দশরন ারা যায়? 

 

        �ীরামা�ৃ -- িতিন িাষয়াকি�র অেগাচর। াািমনী-াা�েন  সি�র েলশ থাােল তাাো পাওয়া যায় না। 

িা� শ�মন, শ�াকি�র েগাচর -- েয মেন, েয াকি�েত,  সি�র েলশমা� নাই। শ�মন, শ�াকি�,  র শ�  আা 

--  াই িজিনস। 

 

        সাধা -- িা� শাে� ালেছ, ‘যেতা াােচা িনাতরেে অ�াপয মনসা সহ।’ -- িতিন াাায-মেনর অেগাচর। 

 

        �ীরামা�ৃ -- ও থাক  থাক । সাধন না ারেল শাে�র মােন োাঝা যায় না। িসি� িসি� ালেল িা হো? 

পি�েতরা ে�াা সা ফঁর ফঁর াের ােল। িা� তােত িা হো? িসি� গায় মাখেলও েনশা হয় না, েখেত হয়। 

 

        “শধক ালেল িা হো ‘দেধ  েছ মাখন’, ‘দেধ  েছ মাখন’? দধো দই েপেত ম�ন ার, তো েতা হো!” 

 

        সাধা -- মাখন েতালা -- ও-সা েতা শাে�র াথা। 

 

        �ীরামা�ৃ -- শাে�র াথা ালেল াা শনেল িা হো? ধারণা ারা চাই। পাািজেত িলেখেছ িাশ  ঁা জল। 

পাািজ িটপেল  াটকও পেঁ না। 

 

        সাধা -- মাখন েতালা --  পিন তকেলেছন? 

 

        �ীরামা�ৃ --  িম িা ােরিছ  র না ােরিছ -- েস াথা থাা।  র  -সা াথা োাঝােনা াঁ শ�। 

োউ যিদ িজ�াসা াের -- িঘ িারাম েখেত। তার উৎর -- োমন িঘ, না েযমন িঘ! 

 

        “ -সা জানেত েগেল সাধকস� দরাার। োান টা ােফর নাঁী, োান টা িপেৎর নাঁী, োান টা াায়কর নাঁী -- 

 টা জানেত েগেল ৈােদযর সে� থাাা দরাার।” 

 

        সাধা -- োউ োউ অেনযর সে� থাােত িার� হয়। 

 

        �ীরামা�ৃ -- েস �ােনর পর --  গাানলাে র পর --  েগ সাধকস� চাই না? 

 

        সাধা চকপ ািরয়া  েছন। 

 

        সাধা (িায়ৎকণ পের, গরম হইয়া) --  পিন তাাো যিদ জানেত েপেরেছন ালকন -- �তযেকই েহাা  র 

অনক োই েহাা। ই�া হয় পােরন ালকন, না হয় না ালকন। 

 

        �ীরামা�ৃ (ঈষৎ হািসেত হািসেত) -- িা ালোা! োাল   াস ালা যায়। 

 

        সাধা -- তাই ালকন। 

 

        নের� গান গািহোন। নের� ািলেতেছন, পােখায়াজটা  নেল না। 
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        েছাট েগাপাল -- মিহম (মিহমাচরণ) াাাকর  েছ -- 

 

        �ীরামা�ৃ -- না, ওর িজিনস  েন াাজ নাই। 

 

         েগ োা�গেরর  ািট  � াােলায়ািত গান গািহেতেছন। 

 

        গােনর সময়  াাকর সাধোর অা�া  া- াাার েদিখেতেছন। গায়া নেরে�র সিহত গানাাজনা স�ে� 

েঘারতর তার ািরেতেছন। 

 

        সাধা গায়াো ালেছন, তকিমও েতা াাপক াম নও।  -সা তোর িা দরাার! 

 

         র- াজন তোর েযাগ িদয়ািছেলন --  াাকর সাধাো ািলেতেছন, “ পিন  াো িাছক াােলন না?” 

 

        �ীরামা�ৃ োা�গেরর  �েদর ালেছন, “াই  পনােদর সে�ও  র  াল ােন না েদখিছ।” 

 

        নের� গান গািহেতেছন: 

 

 যাো িা েহ িদন  মার িাফেল চিলেয়, 

  িছ নাথ িদাািনিশ  শাপথ িনরিখেয়। 

 

        সাধা গান শিনেত শিনেত ধযান� হইয়ােছন।  াাকেরর ত�েপােশর উৎের দিকণাসয হইয়া ািসয়া  েছন। 

োলা ৩টা-৪টা হইো। পি�েমর েরা�  িসয়া তাাহার গােয় পিঁয়ােছ।  াাকর তাঁাতািঁ  ািট ছািত লইয়া তাহার 

পি�মিদো রািখেলন। যাহােত েরৗ� সাধোর গােয় না লােগ। 

 

        নের� গান গািহেতেছন: 

 

 মিলন পি�ল মেন োমেন ডািাা েতামায়। 

 পাের িা তৃণ পিশেত �লে অনল যথায় ৷৷ 

 তকিম পকেণযর  ধার, �লে অনলসম। 

  িম পাপী তৃণসম, োমেন পনিজা েতামায় ৷৷ 

 শিন তা নােমর গেণ, তের মহাপাপী জেন। 

 লইেত পিা� নাম াাােপ েহ মম হদয় ৷৷ 

 অ য� পােপর েসাায়, জীান চিলয়া যায়। 

 োমেন ািরা  িম পিা� পথ  �য় ৷৷ 

   পাতাী নরাধেম, তার যিদ দয়াল নােম। 

 াল াের োেশ ধের, দাও চরেণ  �য় ৷৷ 
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অ�ম পিরে�দ 

 

নের�ািদর িশকা -- েবদ-েবদাে� েকবল আভাস 

 

        নের� গান গািহেতেছন। 

 

        গান - সু�র েতামার নাম দীনশরণ েহ। 

 বিহেছ অমতৃধার, জড়ুায় �বণ ও �াণরমণ েহ ৷৷ 

 গভীর িবষাদরািশ িনেমেষ িবনােশ যখিন তব নামসুধা �বেণ পরেশ। 

 হদয় মধমুয় তব নামগােন, হয় েহ হদয়নাা িিদান�  ন েহ ৷৷ 

 

        নের� েযই গািহেলন -- “হদয় মধমুয় তব নামগােন”, ঠাকরু অমিন সমািধ�। সমািধর �ারে� হে�র 

অ�িুল, িবেশষতঃ ব�ৃা�িুল, �ি�ত হইেতেছ। েকা�গেরর ভে�রা ঠাকেুরর সমািধ কখন েদেখন নাই। ঠাকরু িুপ 

কিরেলন েদিখয়া তাহঁারা গাে�াৎান কিরেতেছন। 

 

        ভবনাা -- আপনারা বসুন না। এরঁ সমািধ অব�া। 

 

        েকা�গেরর ভে�রা আবার আসন �হণ কিরেলন। নের� গািহেতেছন: 

 

 িদবািনিশ কিরয়া যতন হদেয়েত র’েিিছ আসন, 

 জগৎপিত েহ কপৃা কির, েসাা িক কিরেব আগমন। 

 

        ঠাকরু ভাবােবেশ িনেি নািময়া েমেঝেত নেরে�র কােছ বিসেলন। 

 

 িিদাকােশ হল পণূর ে�মিে�াদয় েহ। 

 উািলল ে�মিস�ু িক আন�ময় েহ ৷৷ 

 জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! 

 

        ‘জয় দয়াময়’ এই নাম শিনয়া ঠাকরু দদায়মান, আবার সমািধ�! 

 

        অেনককণ পের িকিকৎ �কিৃত� হইয়া আবার েমেঝেত মাদেরর উপর বিসেলন। নের� গান সমা� 

কিরয়ােছন। তানপরুা যাা�ােন রাখা হইয়ােছ। ঠাকেুরর এখনও ভাবােবশ রিহয়ােছ। ভাবাব�ােতই বিলেতেছন, “এ 

িক বল েদিখ মা, মাখন তুেল কােছ ধেরা! পকুেুর িার েফলেব না -- িছপ িনেয় বেস াাকেব না -- মাছ ধের ওঁর 

হােত দাও! িক হা�াম! মা, িবিার আর শনব না, শালারা ঢুিকেয় েদয় -- িক হা�াম! েঝেড় েফলব! 

 

        “েস েবদ িবিধর পার! -- েবদ-েবদা� শা� পেড় িক তােঁক পাওয়া যায়? (নেরে�র �িত) বেুঝিছস? েবেদ 

েকবল আভাস!” 

 

        নের� আবার তানপরুা আিনেত বিলেলন। ঠাকরু বিলেলন, “আিম গাইব।” এখনও ভাবােবশ রিহয়ােছ -- 
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ঠাকরু গািহেতেছন: 

 

 আিম ওই েখেদ েখদ কির শযামা। 

 তুিম মাতা াাকেত আমার জাগা  ের িুির েগা মা। 

 

        “মা! িবিার েকন করাও?” আবার গািহেতেছন: 

 

 এবার আিম ভাল েভেবিছ, ভাল ভাবীর কােছ ভাব িশেখিছ। 

  ুম েভেঙেছ আর িক  ুমাই েযােগ যােগ েজেগ আিছ, 

 েযাগিন�া েতাের িদেয় মা,  ুেমের  ুম পাড়ােয়িছ। 

 

        ঠাকরু বিলেতেছন -- “আিম হেঁশ আিছ।” এখনও ভাবাব�া। 

 

 সুরাপান কির না আিম, সু◌ধুা খাই জয় কালী বেল। 

 মন-মাতােল মাতাল কের, মদ-মাতােল মাতাল বেল ৷৷ 

 

        ঠাকরু বিলয়ােছন, ‘মা, িবিার আর শনব না।’ 

 

        নের� গািহেতেছন: 

 

 (আমায়) েদ মা পাগল কের, আর কাজ নাই �ানিবিাের। 

 েতামার ে�েমর সুরা পােন কর মােতায়ারা, 

 ও মা ভ�-িিৎহরা  ুবাও ে�ম-সাগের। 

 

        ঠাকরু ঈষৎ হািসেত হািসেত বিলেতেছন -- “েদ মা পাগল কের! তােক �ানিবিার কের -- শাে�র িবিার 

কের পাওয়া যায় না।” 

 

        েকা�গেরর গায়েকর কােলায়ািত গান ও রািগণী আলাপ শিনয়া �স� হইয়ােছন। িবনীতভােব গায়কেক 

বিলেতেছন, “বাব,ু একিট আন�মিয়র নাম!” 

 

        গায়ক -- মহাশয়! মাপ করেবন। 

 

        �ীরামক�ৃ (গায়কেক হাতেজাড় কিরয়া �ণাম কিরেত কিরেত বলেছন) -- “না বাপু! একিট, েজার করেত 

পাির!” 

 

        এই বিলয়া েগািব� অিধকারীর যা�ায় ব�ৃার উি� কীতরন গান গাইয়া বিলেতেছন: 

 

 রাই বিলেল বিলেত পাের! (কেৃ�র জনয েজেগ আেছ।) 

 (সারা রাত েজেগ আেছ!) (মান কিরেল কিরেত পাের।) 
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        “বাপু! তুিম ��ময়ীর েছেল! িতিন  েট  েট আেছন! অবশয বলব। িাষা গুেক বেলিছল -- ‘েমের ম� 

লব!’ 

 

        গায়ক (সহাসয) -- জেুতা েমের। 

 

        �ীরামক�ৃ (�ীগুেদবেক উেউেশ �ণাম কিরেত কিরেত সহােসয) -- অত দরূ নয়। 

 

        আবার ভাবািব� হইয়া বিলেতেছন -- “�বতরক, সাধক, িস�, িস�র িস�; -- তুিম িক িস�, না িসে�র 

িস�? আ�া গান কর।” 

 

        গায়ক রািগণী আলাপ কিরয়া গান গািহেতেছন -- মন বারণ! 

 

[শ��ে� আন� -- ‘মা, আিম না তুিম?’ ] 

 

        �ীরামক�ৃ (আলাপ শিনয়া) -- বাবু! এেতও আন� হয়, বাব!ু 

 

        গান সমা� হইল। েকা�গেরর ভে�রা �ণাম কিরয়া িবদায় লইেলন। সাধক েজাড়হােত �ণামকিরয়া 

বলেছন, “েগাসঁাইজী! -- তেব আিস।” ঠাকরু এখনও ভাবািব�। মার সে� কাা কিহেতেছন, 

 

        “মা! আিম না তুিম? আিম িক কির? -- না, না, তুিম। 

 

        “তুিম িবিার শনেল -- না এতকণ আিম শনলাম? -- না; আিম না; -- তুিমই! (শনেল)।” 

 

[পবূরকাা -- সাধুর ঠাকরুেক িশকা -- তেমাগণী সাধু ] 

 

        ঠাকরু �কিৃত� হইয়ােছন। নেরন�, ভবনাা, মখুেু� �াতৃ�য় �ভৃিত ভ�েদর সিহত কাা কিহেতেছন। 

সাধকিটর কাায় -- 

 

        ভবনাা (সহােসয) -- িকরকেমর েলাক! 

 

        �ীরামক�ৃ -- তেমাগণী ভ�। 

 

        ভবনাা -- খবু ে�াক বলেত পাের। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আিম একজনেক বেলিছলাম -- ‘ও রেজাগণী সাধ ু-- ওেক িসেধ-িটেধ েদওয়া েকন?’ আর-

একজন সাধ ুআমায় িশকা িদেল -- ‘অমন কাা বেলা না! সাধ ুিতন�কার -- স�গণী, রেজাগণী, তেমাগণী।’ েসই 

িদন োেক আিম সবরকম সাধেুক মািন। 

 

        নের� (সহােসয) -- িক, হািত নারায়ণ? সবই নারায়ণ। 
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        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- িতিনই িবদযা-অিবদযাােপ লীলা কে�ন। দই-ই আিম �ণাম কির। ি�ীেত আেছ, 

িতিনই ল�ী। আবার হতভাগার  ের অল�ী। (ভবনাোর �িত) এটা িক িব�ুপরুােণ আেছ? 

 

        ভবনাা (সহােসয) -- আ�া, তা জািন না। েকা�গেরর ভে�রা আপনার সমািধ অব�া আসেছ বঝুেত না 

েপের উেঠ যাি�ল। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েক আবার বলিছল -- েতামরা বেসা। 

 

        ভবনাা (সহাসয) -- েস আিম! 

 

        �ীরামক�ৃ -- তুিম বাছা  টােতও েযমন, আবার তাড়ােতও েতমিন। 

 

        গায়েকর সে� নেরে�র তকর হইয়ািছল, -- েসই কাা হইেতেছ। 

 

[Doctrine of Non-resistance and Sri Ramakrishna -- নেরে�র �িত উপেদশ -- 
সে�র তমঃ -- হিরনাম-মাহাৎয ] 

 

        মখুেু� -- নের�ও ছােড়ন নাই। 

 

        �ীরামক�ৃ -- না, এাপ েরাখ িাই! এেক বেল সে�র তমঃ। েলােক যা বলেব তাই িক শনেত হেব? 

েবশযােক িক বলেব, আ�া যা হয় তুিম কেরা। তাহেল েবশযার কাা শনেত হেব? মান করােত একজন সখী 

বেলিছল, ‘�ীমতীর অহংকার হেয়েছ।’ বেৃ� বলেল, এ ‘অহং’ কার? -- এ তারঁই অহং। কেৃ�র গরেব গরিবনী। 

 

        এইবার হিরনাম-মাহােৎযর কাা হইেতেছ। 

 

        ভবনাা -- হিরনােম আমার গা েযন খািল হয়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- িযিন পাপ হরণ কেরন িতিনই হির। হির ি�তাপ হরণ কেরন। 

 

        “আর ৈিতনযেদব হিরনাম �িার কেরিছেলন -- অতএব ভাল। েদেখা ৈিতনযেদব কত বড় পিদত -- আর 

িতিন অবতার -- িতিন েযকােল এই নাম �িার কেরিছেলন এ অবশয ভাল। (সহােসয) িাষারা িনম�ণ খাে� -- 

তােদর িজ�াসা করা হল, েতামরা আমড়ার অ�ল খােব? তারা বলেল, ঝিদ বাবরুা েখেয় াােকন তাহেল আমােদর 

েদেবন। তারঁা েযকােল েখেয় েগেছন েসকােল ভালই হেয়েছ।” (সকেলর হাসয) 

 

[িশবনাােক েদিখবার ই�া -- মেহে�র তীারযা�ার ��াব ] 

 

        ঠাকরু িশবনাা (শা�ী)-েক েদিখেত যাইেবন ই�া হইয়ােছ -- তাই মখুেু�েক বিলেতেছন, “একবার 

িশবনাােক েদখেত যােবা -- েতামােদর গািড়েত েগেল আর ভাড়া লাগেব না!” 

 

        মখুেু� -- েয আ�া, তাই একিদন িঠক করা যােব। 
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        �ীরামক�ৃ (ভ�েদর �িত) -- আ�া, আমােদর িক লাইক করেব? অত ওরা (�া�ভে�রা), 

সাকারবাদীেদর িন�া কের। 

 

        �ীযু� মেহ� মখুেু� তীারযা�া কিরেবন -- ঠাকরুেক জানাইেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- েস িক েগা! ে�েমর অ�রু না হেত হেত যাে�া? অ�রু হেব, তারপর গাছ হেব, 

তারপর ফল হেব। েতামার সে� েবশ কাাবাতরা িলিছল। 

 

        মেহ� -- আ�া, একটু ই�া হেয়েছ  েুর আিস। আবার শী� িফের আসব। 
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নবম পিরেcদ 
 

নেরেndর ভিk -- যd মিlেকর বাগােন ভkসে  ীেগৗরাে র ভাব 
 
        aপরাh হiয়ােছ। েবলা 5টা হiেব। ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। ভেkরা বাগােন েবড়াiেতেছন। aেনেক 
শী  িবদায় লiেবন। 
 
        ঠাকুর utেরর বারাnায় হাজরার সিহত কথা কিহেতেছন। নেরnd আজকাল gহেদর বড়েছেল anদার কােছ 
pায় যান। 
 
        হাজরা -- gহেদর েছেল anদা, নলাম েবশ কেঠার করেছ। সামানয্ সামানয্ িকছু েখেয় থােক। চারিদন 
anর an খায়। 
 
        ীরামকৃ  -- বল িক? ‘েক জােন েকাn  েভk েস নারায়ণ িমl  যায়।’ 
 
        হাজরা -- নেরnd আগমনী গাiেল। 
 
        ীরামকৃ  (বয্s হiয়া) -- িকরকম? 
 
        িকেশারী কােছ দাঁড়াiয়া। ঠাকুর বলেছন, তুi ভাল আিছস? 
 
        ঠাকুর পি েমর েগাল বারাnায়। শরৎকাল। েগrয়া রেঙ েছাপােনা eকিট ােনেলর জামা পিরেতেছন o 
নেরndেক বলেছন, “তুi আগমনী েগেয়িছস?” েগাল বারাnা হiেত নািময়া নেরেndর সে  গ ার েপাsার uপর 
আিসেলন। সে  মাsার। নেরnd গান গািহেতেছন: 
 
 েকমন কের পেরর ঘের, িছিল uমা বল মা তাi। 
 কত েলােক কত বেল, েন pােণ মের যাi ৷৷ 
 িচতাভs েমেখ aে , জামাi েবড়ায় মহারে । 
 তুi নািক মা তারi সে , েসানার aে  মািখস ছাi ৷৷ 
 েকমন মা ৈধযর্ ধের, জামাi নািক িভkা কের। 
 eবার িনেত eেল পের, বলব uমা ঘের নাi ৷৷ 
 
        ঠাকুর দাঁড়াiয়া িনেতেছন। িনেত িনেত ভাবািব । 
 
        eখনo eকটু েবলা আেছ। সূযর্েদব পি ম গগেন েদখা যাiেতেছন। ঠাকুর ভাবািব । তাঁহার eকিদেক 
utরবািহনী গ া -- িকয়ৎkণ হiল েজায়ার আিসয়ােছ। প ােত পুে াদয্ান। ডানিদেক নবত o প বটী েদখা 
যাiেতেছ। কােছ নেরnd দাঁড়াiয়া গান গািহেতেছন। 
 
        সnয্া হiল। নেরnd pভৃিত ভেkরা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরয়ােছন। ঘের ঠাকুর আিসয়ােছন o 



1884, 14i েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

জগnাতার নাম o িচnা কিরেতেছন। 
 
        ীযুk যd মিlক পাে র্র বাগােন আজ আিসয়ােছন। বাগােন আিসেল pায় ঠাকুরেক েলাক পাঠাiয়া লiয়া 
যান -- আজ েলাক পাঠাiয়ােছন -- ঠাকুেরর যাiেত হiেব। ীযুk aধর েসন কিলকাতা হiেত আিসয়া ঠাকুরেক 
pণাম কিরেলন। 
 

[ভkসে  ীযুk যd মিlেকর বাগােন -- ীেগৗরা  ভাব ] 
 
        ঠাকুর ীযুk যd মিlেকর বাগােন যাiেবন। লাটুেক বিলেতেছন, ল টা jাl , eকবার চl । 
 
        ঠাকুর লাটুর সে  eকাকী যাiেতেছন। মাsার সে  আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তুিম নারাণেক আনেল না েকন? 
 
        মাsার বিলেতেছন -- আিম িক সে  যাব? 
 
        ীরামকৃ  -- যােব? aধর-টধর সব রেয়েছ -- আcা, eেসা। 
 
        মুখুেjরা পেথ দাঁড়াiয়ািছেলন। ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন -- oঁরা েকu যােবন? (মুখুেjেদর pিত) -- 
আcা, েবশ চেলা। তাহেল শী  uেঠ আসেত পারব। 
 

[ৈচতনয্লীলা o aধেরর কেমর্র কথা যd মিlেকর সে  ] 
 
        ঠাকুর যd মিlেকর ৈবঠকখানায় আিসয়ােছন। সুসিjত ৈবঠকখানা। ঘর বারাnায় দয্ালিগির jিলেতেছ। 

ীযুk যdলাল েছাট েছাট েছেলেদর লiয়া আনেn d-eকিট বnুসে  বিসয়া আেছন। খানসামারা েকহ aেপkা 
কিরেতেছ, েকহ হাতপাখা লiয়া পাখা কিরেতেছ। যd হািসেত হািসেত বিসয়া বিসয়া ঠাকুরেক সmাষণ কিরেলন o 
aেনকিদেনর পিরিচেতর নয্ায় বয্বহার কিরেত লািগেলন। 
 
        যd েগৗরা ভk। িতিন sার িথেয়টাের ৈচতনয্লীলা েদিখয়া আিসয়ােছন। ঠাকুেরর কােছ গl কিরেতেছন। 
বিলেলন, ৈচতনয্লীলা নূতন aিভনয় হiেতেছ। বড় চমৎকার হiয়ােছ। 
 
        ঠাকুর আনেnর সিহত ৈচতনয্লীলা-কথা িনেতেছন। মােঝ মােঝ যdর eকিট েছাট েছেলর হাত লiয়া 
েখলা কিরেতেছন। মাsার o মুখুেj- াতারা তাঁহার কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        ীযুk aধর েসন কিলকাতা িমuিনিসপয্ািলিটর ভাiস-েচয়ারময্ান-eর কেমর্র জেনয্ েচ া কিরয়ািছেলন। 
েস কেমর্র মািহনা হাজার টাকা। aধর েডপুিট ময্ািজেsট -- িতনশ টাকা মাiেন পান। aধেরর বয়স িtশ বৎসর। 
 
        ীরামকৃ  (যdর pিত) -- কi aধেরর কমর্ হল না? 
 
        যd o তাঁহার বnুরা বিলেলন, aধেরর কেমর্র বয়স যায় নাi। 
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        িকয়ৎkণ পের যd বিলেতেছন -- “তুিম eকটু তাঁর নাম কেরা।” 
 
        ঠাকুর েগৗরাে র ভাব গােনর ছেল বিলেতেছন: 
 
        গান - আমার েগৗর নােচ। 
 নােচ সংকীতর্েন, ীবাস-a েন, ভkগণসে  ৷৷ 
 
        গান - আমার েগৗর রতন। 
 
        গান - েগৗর চােহ বৃnাবনপােন, আর ধারা বেহ dনয়েন। 
 (ভাব হেব বiিক ের) (ভাবিনিধ ীেগৗরাে র) 
 (ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়) (বন েদেখ বৃnাবন ভােব) 
 (সমুd েদেখ ীযমুনা ভােব) (েগৗর আপনার পায় আপিন ধের) 
 (যার anঃ কৃ  বিহঃ েগৗর) 
 
        গান - আমার a  েকন েগৗর, (o েগৗর হল ের!)  
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দশম পিরেcদ 
 

ীযুk রাখােলর জনয্ িচnা -- যd মিlক -- েভালানােথর eজাহার 
 
        গান সমাp হiেল মুখুেjরা গােtাtান কিরেলন। ঠাকুরo সে  সে  uিঠেলন। িকnt ভাবািব । ঘেরর 
বারাnায় আিসয়া eেকবাের সমািধs হiয়া দ ায়মান। বারাnায় aেনকgিল আেলা jিলেতেছ। বাগােনর dারবান 
ভk েলাক। ঠাকুরেক মােঝ মােঝ িনমntণ কিরয়া েসবা করান। ঠাকুর সমািধs হiয়া দাঁড়াiয়া আেছন। dারবানিট 
আিসয়া ঠাকুরেক পাখার হাoয়া কিরেতেছন; বড় হাত পাখা। 
 
        বাগােনর সরকার ীযুk রতন আিসয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ঠাকুর pকৃিতs হiয়ােছন। নারায়ণ! নারায়ণ! -- ei নাম ucারণ কিরয়া তাহােদর সmাষণ কিরেলন। 
 
        ঠাকুর ভkেদর সে  ঠাকুরবািড়র সদর ফটেকর কােছ আিসয়ােছন। iিতমেধয্ মুখুেjরা ফটেকর কােছ 
aেপkা কিরেতেছন। 
 
        aধর ঠাকুরেক খঁুিজেতিছেলন। 
 
        মুখুেj (সহােসয্) -- মেহndবাবু পািলেয় eেসেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, মুখুেjর pিত) -- eর সে  েতামরা সবর্দা েদখা কেরা, আর কথাবাতর্া কেয়া। 
 
        িpয় মুখুেj (সহােসয্) -- iিন eখন আমােদর মাsাির করেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- গাঁজােখােরর sভাব গাঁজােখার েদখেল আনn কের। আিমর eেল কথা কয় না। িকnt যিদ 
eকজন লkীছাড়া গাঁজােখার আেস, তেব হয়েতা েকালাকুিল করেব। (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর uদয্ান-পথ িদয়া পি মাসয্ হiয়া িনেজর ঘেরর aিভমুেখ আিসেতেছন। পেথ বিলেতেছন -- “যd 
খুব িহঁd। ভাগবত েথেক aেনক কথা বেল।” 
 
        মিণ কালীমিnের আিসয়া pণামািদ কিরয়া চরণামৃতপান কিরেতেছন। ঠাকুর আিসয়া uপিsত -- মােক 
দশর্ন কিরেবন। 
 
        রাত pায় নয়টা হiল। মুখুেjরা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। aধর o মাsার েমেঝেত বিসয়া 
আেছন। ঠাকুর aধেরর সিহত ীযুk রাখােলর কথা কিহেতেছন। 
 
        রাখাল বৃnাবেন আেছন -- বলরােমর সে । পেt সংবাদ আিসয়ািছল তাঁহার aসুখ হiয়ােছ। di-িতনিদন 
হiল ঠাকুর রাখােলর aসুখ িনয়া eত িচিnত হiয়ািছেলন েয, মধয্ােhর েসবায় সময় ‘িক হেব!’ বিলয়া হাজরার 
কােছ বালেকর নয্ায় েকঁেদিছেলন। aধর রাখালেক েরিজsাির কিরয়া িচিঠ িলিখয়ািছেলন, িকnt e পযর্n িচিঠর 
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pািpsীকার পান নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- নারাণ িচিঠ েপেল আর তুিম িচিঠর জবাব েপেল না? 
 
        aধর -- আjা, eখনo পাi নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- আর মাsারেক িলেখেছ। 
 
        ঠাকুেরর ৈচতনয্লীলা েদিখেত যাiবার কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত, ভkেদর pিত) -- যd বলিছল, eক টাকার জায়গা হেত েবশ েদখা যায় -- 
সsা। 
 
        “eকবার আমােদর েপেনটী িনেয় যাবার কথা হেয়িছল -- যd আমােদর চলিত েনৗকায় চড়েত বেলিছল। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “আেগ ঈ েরর কথা eকটু eকটু নত। eকিট ভk oর কােছ যাতায়াত করত -- eখন আর তােক েদখেত 
পাi না। কতকgিল েমাসােহব oর কােছ সবর্দা থােক -- তারাi আরo েগাল কেরেছ। 
 
        “ভারী িহসাবী -- েজেত মাti বেল কত ভাড়া -- আিম বিল েতামার আর েন কাজ েনi। তুিম আড়াi 
টাকা িদেয়া -- তাiেত চুপ কের থােক আড়াi টাকাi েদয়।” (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুরবািড়র দিkণpােn পাiখানা pstত হiয়ােছ। তাi লiয়া যd মিlেকর সিহত িববাদ চিলেতেছ। 
পাiখানার পােশ যdর বাগান। 
 
        বাগােনর মুhরী ীযুk েভালানাথ িবচারপিতর কােছ eজাহার িদয়ােছন। eজাহার েদoয়ার পর হiেত 
তাঁহার বড় ভয় হiয়ােছ। িতিন ঠাকুরেক জানাiয়ািছেলন। ঠাকুর বিলয়ােছন -- aধর েডপুিট ময্ািহেsট, েস 
আিসেল তাঁেক িজjাসা কেরা। ীযুk রাম চkবতর্ী েভালানাথেক সে  কিরয়া ঠাকুেরর কােছ আিনয়ােছন o সমs 
বিলেতেছন -- ‘eর eজাহার িদেয় ভয় হেয়েছ’ iতয্ািদ। 
 
        ঠাকুর িচিnতpায় হiয়া uিঠয়া বিসেলন o aধরেক সব কথা বিলেত বিলেলন। aধর সমs িনয়া 
বিলেতেছন -- o িকছুi না, eকটু ক  হেব। ঠাকুেরর েযন grতর িচnা দূর হiল। 
 
        রাত হiয়ােছ। aধর িবদায় gহণ কিরেবন, pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- নারাণেক eেনা। 
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একাদশ পিরে�দ 

 

দিকেষেের রেম�, রাখাল, রািধকা েগা�ারী �ভৃিত ভ�সে� 

 

[রেম�ািদর �িত উপেদশ -- কাে�েনর ভি� ও িপতারাতার েসবা ] 

 

        �ীরারক�ৃ দিকেষের-কালীরি�ের েসই পবূরপিরিিত  ের ভ�সে� বিসসা  েেন। শরৎকাল। শুবার, 

১৯েশ েসে��র, ১৮৮৪; ৪ঠা  িেন, ১২৯১; েবলা দইইা।  জ ভা� অরাবসযা। রমালসা। �ীযু� রেম� 

রেুখাপাধযাস ও তাামার  াতা �ীযু� ি�স রেুখাপাধযাস, রা�ার, বাবরুার, মিরশ, িকেশারী, লাইু, েরেঝেত েকম 

বিসসা েকম দাাড়াইসা  েেন, -- েকম বা  ের যাতাসাত কিরেতেেন। �ীযু� মাজরা বারা�াস বিসসা  েেন। 

রাখাল বলরােরর সিমত ব�ৃাবেন  েেন। 

 

        �ীরারক�ৃ (রেম�ািদ ভ�েদর �িত) -- কিলকাতাস কাে�েনর বািড়েত িগেলার। িফের  সেত অেনক 

রাত মেসিেল। 

 

        “কাে�েনর িক �ভাব! িক ভি�! েোই কাপড়খািন পের  রিত কের। একবার িতন বািতওসালা �দীেপ 

 রিত কের, -- তারপর  বার এক বািতওলা �দীেপ।  বার কপরূেরর  রিত। 

 

        “েস সরেস কথা মস না।  রাস ইশারা কের  সেন বসেত বলেল। 

 

        “পজূা করবার সরস েিােখর ভাব -- িঠক েযন েবালতা কারেড়েে! 

 

        “এিদেক গান গাইেত পাের না। িক� সু�র �ব পাঠ কের। 

 

        “তার রার কােে িনেি বেস। রা --  সেনর উপর বসেব। 

 

        “বাপ ইংরােজর মাওসালদার। যু�েকেষ একমােত ব�কু  র-এক মােত িশবপজূা কের। খানসারা িশব 

গেড় গেড় িদে�। িশবপজূা না কের জল খােব না। েস মাজার ইাকা রািমনা বেের। 

 

        “রােক কাশীেত রােঝ রােঝ পাঠাস। েসখােন বার-েতেরা জন রার েসবাস থােক। অেনক খরিা। েবদা�, 

গীতা, ভাগবত -- কাে�েনর ক��! 

 

        “েস বেল, কিলকাতার বাবরুা ে��ািার। 

 

        “ েগ মঠেযাগ কেরিেল -- তাই  রার সরািধ িক ভাবাব�া মেল রাথাস মাত বিুলেস েদস। 

 

        “কাে�েনর পিরবার -- তার  বার  লাদা ঠাকরু, েগাপাল। এবার তত কপৃষ েদখলার না। েসও গীতা-

ইীতা জােন। ওেদর িক ভি�! --  ির েযখােন খাব েসইখােনই  ািাব। খড়েক কািঠিই পযর�। 
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        “পাাঠার ি�িড় কের, -- কাে�ন বেল পনর িদন থােক, -- িক� কাে�েনর পিরবার বলেল -- ‘নািম নািম, 

সাত েরাজ’। িক�  েবশ লাগল। বয্ন সব একইু একইু।  ির েবশ খাই বেল,  জকাল  রাস েবিশ েদস। 

 

        “তারপর খাবার পর, মস কাে�ন, নস তার পিরবার বাতাস করেব।” 

 

[Jung Bahadur- এর েেেলেদর কাে�েনর সে�  গরন ১৮৭৫-৭৬ -- েনপালী ��িািরষীর 
গীতেগািব� গান -- “ ির ঈেেরর দাসী” ] 

 

        “ওেদর িক� ভারী ভি�, -- সাধেুদর বড় স�ান। পি�ের েলােকেদর সাধভুি� েবিশ। জাঙ -বামাদেরর 

েেেলরা  র ভাইেপা কেষরল এখােন এেসিেল। যখন এেলা েপ�লুুষ খেুল েযন কত ভেস। 

 

        “কাে�েনর সে� একিই ওেদর েদেশর েরেস এেসিেল। ভারী ভ�, -- িববাম মস নাই। গীতেগািব� গান 

ক��। তার গান শনেত  ািরকবাবরুা এেস বেসিেল।  ির বললার, এরা শনেত িাে�, েলাক ভাল। যখন 

গীতেগািব� গান গাইেল তখন  ািরকবাব ু

1
 ররােল িেকর জল পেুেত লাগল। িবেস কর নাই েকন, িজ�াসা 

করােত বেল, ‘ঈেেরর দাসী,  বার কার দাসী মব?’  র স�াই তােক েদবী বেল খবু রােন -- েযরন পুািথেত 

(শাে�)  েে। 

 

        (রেম�ািদর �িত) -- “ পনারা েয  সেো, তােত িকে ুিক উপকার মে�? শনেল রনইা বড় ভাল থােক। 

(রা�ােরর �িত) এখােন েলাক  েস েকন? েতরন েলখাপড়া জািন না --” 

 

        রা�ার --  �া, ক�ৃ যখন িনেজ সব রাখাল গরইর মেলন (��া মরষ করবার পর) তখন রাখালেদর 

রা’রা নূতন রাখালেদর েপেস যেশাদার বািড়েত  র  েসন না। গাভীরাও মা�া রেব ওই নূতন বােরুেদর িপেে 

িপেে িগেস পড়েত লাগল। 

 

        �ীরারক�ৃ -- তােত িক মেলা? 

 

        রা�ার -- ঈের িনেজই সব মেসেেন িক না, তাই এত  কষরষ। ঈের ব� থাকেলই রন ইােন। 

 

[ক�ৃলীলার বযাখযা -- েগাপীে�র -- ব�মরেষর রােন ] 

 

        �ীরারক�ৃ -- এ েযাগরাসার  কষরষ -- েভলিক লািগেস েদস। রািধকা সুেবাল েবেশ বােরু েকােল -- 

জিইলার ভেস যাে�; যখন েযাগরাসার শরষাগত মেলা তখন জিইলা  বার  শীবরাদ কের। 

 

        “মিরলীলা সব েযাগরাসার সামােযয! 

 

        “েগাপীেদর ভালবাসা -- পরকীসা রিত। কেৃ�র জনয েগাপীেদর ে�েরাাাদ মেসিেল। িনেজর েসাসারীর 

জনয অত মস না। যিদ েকউ বেল, ওের েতার েসাসারী এেসেে! তা বেল, ‘এেসেে, তা  সুকেগ, -- ওই খােব 

                                                 
১  ািরকবাবু রথেুরর েজ�পষু। ১৮৭৭ �ী: �াস ৪০ বৎসর বসেস রৃতুয মস -- েপৗষ ১২৮৪। কাে�ন �থর  েসন ১৮৭৫-৭৬ �ী:। 
অতএব এই গীতেগািব� গান ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ �ী: রেধয মইেব। 
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এখন! িক� যিদ পর পরুেষর কথা শেন, -- রিসক, সু�র, রসপি�ত, -- েেুই েদখেত যােব, --  র  ড়াল 

েথেক উািক েরের -- েদখেব। 

 

        “যিদ েখাাি ধর েয, তাােক েদিখ নাই, তাার উপর েকরন কের েগাপীেদর রেতা ইান মেব? তা শনেলও েস 

ইান মস -- 

 

        “না েজেন নার শেন কােন রন িগেস তাস িল� মেলা।” 

 

        একজন ভ� --  �া, ব�মরেষর রােন িক? 

 

        �ীরারক�ৃ -- অ�পাশ, -- েগাপীেদর সব পাশই িগেসিেল, েকবল ল�া বাকী িেল। তাই িতিন ও পাশইাও 

 ুিিেস িদেলন। ঈেরলাভ মেল সব পাশ িেল যাস। 

 

[েযাগ ে�র েভাগাে� ঈেরলাভ ] 

 

        (রেম� রখুেু� �ভৃিত ভ�েদর �িত) -- “ঈেেরর উপর ইান সকেলর মস না,  ধার িবেশষ মস। সং�ার 

থাকেল মস। তা না মেল বাগবাজাের এত েলাক িেল েকবল েতাররাই এখােন এেল েকন?  দােড়গেলার মস না। 

 

        “রলস পবরেতর মাওসা লাগেল সব গাে ি�ন মস; েকবল িশরলূ, অেৎ, বই  র কেসকইা গাে ি�ন মস 

না। 

 

        “েতারােদর ইাকা-কিড়র অভাব নাই। েযাগ � মেল ভাগযবােনর  ের জা মস, -- তারপর  বার ঈেেরর 

জনয সাধনা কের।” 

 

        রেম� রখুেু� -- েকন েযাগ � মস? 

 

        �ীরারক�ৃ -- পবূরজো ঈেরিি�া করেত করেত মসেতা মঠাৎ েভাগ করবার লালসা মেসেে। এরপ মেল 

েযাগ � মস।  র পরজো ওইরপ জা মস। 

 

        রেম� -- তারপর, উপাস? 

 

        �ীরারক�ৃ -- কারনা থাকেত -- েভাগ লালসা থাকেত -- রিু� নাই। তাই খাওসা-পরা, ররষ-ফরন সব 

কের েনেব। (সমােসয) তুির িক বল? �দারাস না পরদারাস? (রা�ার, রখুেু�, এারা মািসেতেেন) 
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�াদশ পিরে�দ 

 

�ীমখু-কিথত চিরতামতৃ -- ঠাকেুরর নানা সাধ 

 

[পবূরকথা -- �থম কিলকাতায় নােথর বাগােন -- গ�া�ান ] 

 

        �ীরামক�ৃ -- েভাগ লালসা থাকা ভাল নয়। আিম তাই জনয  া  া মেন  ঠেতা আমিন কের িনতাম। 

 

        “বড়বাজােরর রঙকরা সে�শ েদেখ েখেত ই�া হল। এরা আিনয়া িদেল। খবু েখলমু, -- তারপর অসুখ। 

 

        “েছেলেবলা গ�া নাইবার সময়, তখন নােথর বাগােন, একিট েছেলর েকামের েসানার েগাট েদেখিছলাম। 

এই অব�ার পর েসই েগাট পরেত সাধ হল। তা েবিশক্ রাখবার েজা নাই, -- েগাট পের িভতর িদেয় িসড়িসড় 

কের  পের বায় ু ঠেত লাগল -- েসানা গােয় েঠেকেছ িক না? একটু েরেখই খেুল েফলেত হল। তা না হেল িছেঁড় 

েফলেত হেব। 

 

        “ধেনখািলর খইচুর, খানাকলু ক�ৃনগেরর সরভাজা, তাও েখেত সাধ হেয়িছল।” (সকেলর হাসয) 

 

[পবূরকথা -- শ�রু ও রাজনারায়ে্র চ�ী �ব্ -- ঠাকেুরর সাধুেসবা ] 

 

        “শ�রু চ�ীর গান শনেত ই�া হেয়িছল! েস গান েশানার পর আবার রাজনারায়ে্র চ�ী শনেত ই�া 

হেয়িছল। তাও েশানা হল। 

 

        “অেনক সাধরুা েস সমেয় আসত। তা সাধ হল, তােদর েসবার জনয আলাদা একিট ভাড়ঁার হয়। েসেজাবাব ু

তাই কের িদেল। েসই ভাড়ঁার েথেক সাধেুদর িসেদ কাঠ, এ-সব েদওয়া হত। 

 

        “একবার মেন  ঠল ে  খবু ভাল জিরর সাজ পরব। আর রপার  ড় িড়েত তামাক খাব। েসেজাবাব ুনূতন 

সাজ,  ড় িড়, সব পািঠেয় িদেল। সাজ পরা হল।  ড় িড় নানারকম কের টানেত লাগলমু। একবার এপাশ েথেক, 

একবার ওপাশ েথেক, --  চুঁ েথেক িনচু েথেক। তখন বললাম, মন এর নাম রপার  ড় িড়েত তামাক খাওয়া! 

এই বেল  ড় িড় তযাগ হেয় েগল। সাজ েলা খািনক পের খেুল েফললাম, -- পা িদেয় মাড়ােত লাগলাম -- আর 

তার  পর থ ুথ ুকরেত লাগলাম -- বললাম, এর নাম সাজ! এই সােজ রেজা ্ হয়!” 

 

[ব�ৃাবেন রাখাল ও বলরাম -- পবূরকথা -- রাখােলর �থম ভাব ১৮৮১ ] 

 

        বলরােমর সিহত রাখাল ব�ৃাবেন আেছন। �থম �থম ব�ৃাবেনর খবু সুখযাত কিরয়া আর ব্রনা কিরয়া 

প�ািদ িলিখেতন। মা�ারেক প� িলিখয়ািছেলন, ‘এ বড়  ৎম �ান, আপিন আসেবন, -- ময়রূ-ময়রূী সব নৃতয 

করেছ -- আর নৃতযগীত, সবরদাই আন�!’ তারপর রাখােলর অসুখ হইয়ােছ -- ব�ৃাবেনর �র। ঠাকরু শিনয়া বড়ই 

িচি�ত আেছন। তারঁ জনয চ�ীর কােছ মানিসক কেরেছন। ঠাকরু রাখােলর কথা কিহেতেছন -- “এইখােন বেস পা 

িটপেত িটপেত রাখােলর �থম ভাব হেয়িছল। একজন ভাগবেতর পি�ত এই ঘের বেস ভাগবেতর কথা বলিছল। 

েসই সকল কথা শনেত শনেত রাখাল মাো মাো িশ ের  ঠেত লাগল; তারপর এেকবাের ি�র! 
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        “ি�তীয় বার ভাব বলরােমর বাটীেত -- ভােবেত শেয় পেড়িছল। 

 

        “রাখােলর সাকােরর ঘর -- িনরাকােরর কথা শনেল  েঠ  ােব। 

 

        “তার জনয চ�ীেক মানলমু। েস ে  আমার  পর সব িনভরর কেরিছল -- বািড়ঘর সব েছেড়! তার 

পিরবােরর কােছ তােক আিমই পািঠেয় িদতাম -- একটু েভােগর বাকী িছল। 

 

        ব�ৃাবন েথেক এেঁক িলেখেছ, এ েবশ জায়গা -- ময়রূ-ময়রূী নৃতয করেছ -- এখন ময়রূ-ময়রূী বড়ই 

মশুিকেল েফেলেছ! 

 

        “েসখােন বলরােমর সে� আেছ! বলরােমর িক �ভাব! আমার জনয ওেদেশ ( িড়ষযায় েকাঠাের)  ায় না। 

ভাই মাসহারা ব� কেরিছল আর বেল পািঠেয়িছল, ‘তুিম এখােন এেস থােকা, িমছািমিছ েকন অত টাকা খরচ 

কর।’ -- তা েস শেন নাই -- আমােক েদখেব বেল। 

 

        “িক �ভাব! -- রাতিদন েকবল ঠাকরু লেয়; -- মালীরা ফুেলর মালাই গাথঁেছ! টাকা বাচঁেব বেল ব�ৃাবেন 

চার মাস থাকেব। দশ টাকা মাসহারা পায়।” 

 

[পবূরকথা -- নেরে�র জনয  �ন -- নেরে�র �থম দশরন ১৮৮১ ] 

 

        “েছাকরােদর ভালবািস েকন? -- ওেদর িভতর কািমনী-কা�ন এখনও ঢুেক নাই। আিম ওেদর িনতযিসস 

েদিখ! 

 

        “নের�  খন �থম এেলা -- ময়লা একখানা চাদর গােয়, -- িক� েচাখ মখু েদেখ েবাধ হল িভতের িকছ ু

আেছ। তখন েবিশ গান জানেতা না। দই-একটা গাইেল,: 

 

        ‘মন চল িনজ িনেকতেন’ আর ‘ ােব িক েহ িদন আমার িবফেল চিলেয়।’ 

 

        “ খন আসত, -- একঘর েলাক -- তব ুওর িদক পােন েচেয়ই কথা কইতাম। ও বলত, ‘এেঁদর সে� কথা 

কন’, -- তেব কইতাম। 

 

        “ দ মিিেকর বাগােন কাদঁতুম, -- ওেক েদখবার জনয পাগল হেয়িছলাম। এখােন েভালানােথর হাত ধের 

কা�া! -- েভালানাথ বলেল, ‘একটা কােয়েতর েছেলর জনয মশায় আপনার এরপ করা  িচত নয়।’ েমাটা বামনু 

একিদন হাতেজাড় কের বলেল, ‘মশায়, ওর সামানয পড়াশেনা, ওর জনয আপিন এত অধীর েকন হন?’ 

 

        “ভবনাথ নেরে�র জিুড় -- দজেন ে ন  ী-পরুষ! তাই ভবনাথেক নেরে�র কােছ বাসা করেত বললমু। 

ওরা দজেনই অরেপর ঘর।” 

 

[স�যাসীর কিঠন িনয়ম, েলাকিশকাথর তযাগ -- েঘাষপাড়ার সাধেনর কথা ] 
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        “আিম েছাকরােদর েমেয়েদর কােছ েবিশ থাকেত বা আনােগানা করেত বার্ কের িদই। 

 

        “হিরপদ এক েঘাষপাড়ার মাগীর পািায় পেড়েছ। েস বাৎসলযভাব কের। হিরপদ েছেলমানুষ, িকছ ুেবাো 

না। ওরা েছাকরা েদখেল ওইরকম কের। শমলাম হিরপদ নািক ওর েকােল েশায়। আর েস হােত কের তােক খাবার 

খাইেয় েদয়। আিম ওেক বেল িদব -- ও-সব ভাল নয়। ওই বাৎসলযভাব েথেকই আবার তা�লযভাব হয়। 

 

        “ওেদর বতরমােনর সাধন -- মানুষ িনেয় সাধন। মানুষেক মেন কের �ীক�ৃ। ওরা বেল ‘রাগক�ৃ’।  র 

িজ�াসা কের, ‘রাগক�ৃ েপেয়িছস?’ েস বেল ‘হা,ঁ েপেয়িছ।’ 

 

        “েসিদন েস মাগী এেসিছল। তার চাহিনর রকম েদখলাম, বড় ভাল নয়। তাির ভােব বললাম, ‘হিরপদেক 

িনেয় ে মন কে�া কর -- িক� অনযায় ভাব এেনা না।’ 

 

        “েছাকরােদর সাধনার অব�া। এখন েকবল তযাগ। স�যাসী  ীেলােকর িচ�পট প র� েদখেব না। আিম 

ওেদর বিল, েমেয়মানুষ ভ� হেলও তােদর সে� বেস কথা কেব না; দািঁড়েয় একটু কথা কেব। িসস হেলও 

এইরপ করেত হয় -- িনেজর সাবধােনর জনয, -- আর েলাকিশকার জনয। আিমও েমেয়রা এেল একটু পের বিল, 

েতামরা ঠাকরু েদখেগ। তােত  িদ না  েঠ, িনেজ  েঠ পিড়। আমার েদেখ আবার সবাই িশখেব।” 

 

[পবূরকথা -- ফুলুই শযামবাজার দশরন ১৮৮০ -- অবতােরর আকষর্  ] 

 

        “আ�া, এই ে  সব েছেলরা আসেছ, আর েতামরা সব আসেছা, এর মােন িক? এর (অথরাৎ আমার) িভতের 

অবশয িকছ ুআেছ, তা না হেল টান হয় েকমন কের -- েকন আকষর্  হয়? 

 

        “ও-েদেশ  খন হেদর বািড়েত (কামারপকুেুরর িনকট, িসওেড়) িছলাম। তখন শযামবাজাের িনেয় েগল। 

বাুলাম েগৗরা�ভ�। গােঁয় েঢাকবার আেগ েদিখেয় িদেল। েদখলাম েগৗরা�! এমিন আকষর্  -- সাতিদন সাতরাত 

েলােকর িভড়! েকবল কীতরন আর নৃতয। পািঁচেল েলাক! গােছ েলাক! 

 

        “নটবর েগা�ািমর বািড়েত িছলাম। েসখােন রাতিদন িভড়। আিম আবার পািলেয় িগেয় এক তাতঁীর ঘের 

সকােল িগেয় বসতাম। েসখােন আবার েদিখ, খািনক পের সব িগেয়েছ। সব েখাল-করতাল িনেয় েগেছ! -- আবার 

‘তাকটুী! তাকটুী!’ করেছ। খাওয়া দাওয়া েবলা িতনটার সময় হেতা! 

 

        “রব  েঠ েগল -- সাতবার মের, সাতবার বােঁচ, এমন এক েলাক এেসেছ! পােছ আমার সিদরগিমর হয়, হেদ 

মােঠ েটেন িনেয় ে েতা; -- েসখােন আবার িপপঁেড়র সার! আবার েখাল-করতাল। -- তাকটুী! তাকটুী! হেদ 

বকেল, আর বলেল, ‘আমরা িক কখনও কীতরন শিন নাই?’ 

 

        “েসখানকার েগাসঁাইরা াগড়া করেত এেসিছল। মেন কেরিছল, আমরা বিুা তােদর পাওনাগ�া িনেত 

এেসিছ। েদখেল, আিম একখানা কাপড় িক একগাছা সুতাও লই নাই। েক বেলিছল ‘���ানী’। তাই েগাসঁাইরা 

িবড়েত এেসিছল। একজন িজ�াসা করেল, ‘এরঁ মালা িতলক, নাই েকন?’ তারাই একজন বলেল, ‘নারেকেলর 

েবেিা আপনা-আপিন খেস েগেছ’। ‘নারেকেলর েবেিা’ ও কথািট ওইখােনই িশেখিছ। �ান হেল  পািধ আপিন 

খেস পেড়  ায়। 
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        “দরূ গা ঁেথেক েলাক এেস জমা হেতা। তারা রাে� থাকত। ে  বািড়েত িছলাম, তার  ঠােন রাে� মাগীরা 

অেনক সব শেয় আেছ। হেদ ��াব করেত রােত বািহের  াি�ল, তা বেল, ‘এইখােনই ( ঠােন) কেরা।’ 

 

        “আকষর্  কােক বেল, ওইখােনই (শযামবাজাের) বুালাম। হিরলীলায় ে াগমায়ার সাহাে য আকষর্  হয়, 

ে ন েভলিক েলেগ  ায়!” 
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চতরু্ শ  পরেে্ 

 

েছাকরা ভ�ে্র সে� আন� -- মা-কালীর আরপত্শরন   চামর  বযন --  

মােয়-ে ােয় কথা -- “েকন প চার করা ” 

 

        ে লা  াচঁটা। ঠাকরু  প�েমর েগাল  ারা�ায়।  া রুাম, লাটু। মখুেু� �াতৃ�য়, মা�ার �ভৃপত সে� সে� 

আপসয়ােছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ার �ভৃপতর �পত) -- েকন একেঘেয় হ ?  রা ৈ �  আর েগাড়ঁা, মেন কের আমাে্র 

মতই পঠক, আর স  ভুল। েয কথা  েলপছ, খ ু েলেগেছ। (সহােসব) হাপতর মাথায় অ�শু মারেত হয়। মাথায় নাপক 

 ে্র েকাষ থােক। (সকেলর হাসব) 

 

        ঠাকরু এই ার েছাকরাে্র সে� ফপ�নাপ� করেত লাগেলন। 

 

        �ীরামক�ৃ (ভ�ে্র �পত) -- আপম এে্র (েছাকরাে্র) েক ল পনরাপমষ প্ই না। মােঝ মােঝ আশঁ েধায়া 

যল একটু একটু প্ই। তা না হেল আসে  েকন। 

 

        মখুেু�রা  ারা�া হইেত চপলয়া েগেলন।  াগােন একটু ে ড়াইে ন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �পত) -- আপম য  ... করতাম। সমাপধ হেয় েযত, েকমন এর ভা ? 

 

        মা�ার (গ�ীর াে ) -- আ�া, ে শ! 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসব) সাধ!ু সাধ!ু -- পক�  রা (মখুেু�রা) পক মেন করে ? 

 

        মা�ার -- েকন কাে�ন েতা  েলপছেলন, আ নার  ালেকর অ �া। ঈ�র-্শরন করেল  ালেকর অ �া হয়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- আর  ালব, ে ৗগ�, যু া। ে ৗগ� অ �ায় ফচপকপম কের, হয়েতা েখউর মখু ে্ ে েরায়। আর 

যু া অ �ায় পসংেহর নবায় েলাকপশশা ে্য়। 

 

        “তুপম না হয়  ে্র (মখুেু�ে্র)  পুঝেয় প্ ।” 

 

        মা�ার -- আ�া, আমার ে াঝােত হে  না।  রা পক আর যােন না? 

 

        �ীরামক�ৃ েছাকরাে্র সে� একটু আেমা্-আ�া্ কপরয়া একযন ভ�েক  পলেতেছন, “আয অমা সবা, 

মার ঘের েয !” 

 

        স�বার  র আরপতর শশ  না যাইেতেছ। ঠাকরু  া রুামেক  পলেতেছন, “চল ের চল। কালীঘের!” ঠাকরু 

 া রুােমর সে� যাইেতেছন -- মা�ার  সে� আেছন। হপরশ  ারা�ায়  পসয়া আেছন ে্পখয়া ঠাকরু  পলেতেছন, 
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“এর আ ার  পুঝ ভা  লাগেলা।ম” 

 

        উঠান প্য়া চপলেত চপলেত �ী�ীরাধাকাে�র আরপত একটু ে্পখেলন। তৎ েরই মা-কালীর মপ�েরর 

অপভমেুখ যাইেতেছন। যাইেত যাইেত হাত তুপলয়া যগ�াতােক ডাপকেতেছন -- “  মা!   মা! ��ময়ী!” 

মপ�েরর স�েুখর চাতােল উ প�ত হইয়া মােক ভূপম� হইয়া �ণাম কপরেতেছন। মার আরপত হইেতেছ। ঠাকরু 

মপ�ের �ে শ কপরেলন   চামর লইয়া  বযন কপরেত লাপগেলন। 

 

        আরপত সমা� হইল। যাহারা আরপত ে্পখেতপছেলন এককােল সকেল ভূপম� হইয়া �ণাম কপরেলন। ঠাকরু 

�ীরামক�ৃ  মপ�েরর  াপহের আপসয়া �ণাম কপরেলন। মেহ� মখুেু� �ভৃপত ভে�রা  �ণাম কপরেলন। 

 

        আয অমা সবা। ঠাকরু ভা াপ � হইয়ােছন। গরগর মােতায়ারা!  া রুােমর হাত ধপরয়া মাতােলর নবায় 

টপলেত টপলেত পনেযর ঘের পফপরেলন। 

 

        ঘেরর  প�েমর েগাল  ারা�ায় ফরাশ একপট আেলা �াপলয়া প্য়া পগয়ােছ। ঠাকরু েসই  ারা�ায় আপসয়া 

একটু  পসেলন, মেুখ ‘হপর  ঁ! হপর  ঁ! হপর  ঁ’!   তে�া� নানাপ ধ  ীযম�। 

 

        পকয়ৎশণ  ের ঠাকরু ঘেরর মেধব পনেযর আসেন   ূরাসব হইয়া  পসয়ােছন। 

 

[Origin of Language -- The Philosophy of Prayer] 
 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ ভা াপ � হইয়া মার সপহত কথা কপহেতেছন --  পলেতেছন, “মা, আপম  ল  তে  তুপম 

করে  -- এ কথাই নয়। 

 

        “কথা ক য়া পক? -- েক ল ঈশারা  ই েতা নয়! েকউ  লেছ, ‘আপম খা ’, -- আ ার েকউ  লেছ, ‘যা! 

আপম  ন  না।’ 

 

        “আো, মা! যপ্ না  লতাম ‘আপম খা ’ তাহেল পক েযমন পখে্ েতমপন পখে্ থাকত না? েতামােক 

 লেলই তুপম  নে , আর পভতরটা  ধ ু বাকলু হেল তুপম  নে  না, -- তা কখন হেত  াের। 

 

        “তুপম যা আছ তাই আছ -- তে   পল েকন -- �াথরনা কপর েকন? 

 

        “ ! েযমন করা  েতমপন কপর। 

 

        “যা! স  েগাল হেয় েগল! -- েকন প চার করা !” 

 

        ঠাকরু ঈ�েরর সপহত কথা কপহেতেছন। -- ভে�রা অ াক  হইয়া  পনেতেছন। 

 

[সং�ার   ত সবার �েয়াযন -- ভ�প্গেক পশশা -- সাধুেস া ] 

 

        এই ার ভ�ে্র উ র ঠাকেুরর ্পৃ�  পড়য়ােছ। 
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        �ীরামক�ৃ (ভ�ে্র �পত) -- তােঁক লাভ করেত হেল সং�ার ্রকার। একটু পকছ ুকের থাকা চাই। 

ত সবা। তা এ যে�ই েহাক আর   ূরযে�ই েহাক। 

 

        “ে�ৗ ্ীর যখন  �হরণ করপছল, তারঁ  বাকলু হেয়  �ন  েন ঠাকরু ে্খা প্েলন। আর  লেলন -- ‘তুপম 

যপ্ কারেক কখন   � ্ান কের থাক, েতা মেন কের ে্খ -- তে  ল�া পন ারণ হে ।’ ে�ৗ ্ী  লেলন, ‘হা,ঁ 

মেন  েড়েছ। একযন ঋপষ �ান কপেেলন, -- তারঁ কপ পন েভেস পগছেলা। আপম পনেযর কা েড়র আধখানা পছেঁড় 

তােক প্ছলাম। ঠাকরু  লেলন -- তে  আর েতামার ভয় নাই’।” 

 

        মা�ার ঠাকেুরর আসেনর   ূরপ্েক  াে ােশ  পসয়া আেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ােরর �পত) -- “তুপম  টা  েুঝছ।” 

 

        মা�ার -- আ�া, সং�ােরর কথা। 

 

        �ীরামক�ৃ -- এক ার  ল ে্পখ, পক  ললাম। 

 

        মা�ার -- ে�ৗ ্ী নাইেত পগছেলন ইতবাপ্। (হাযরার �ে শ) 
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প�দশ পিরে�দ 

 

হাজরা মহাশয় 

 

        হাজরা মহাশয় এখােন দু  বসর  েেন। িতিন ঠাকেুরর জ�ভূিম কামারপকুেুরর িনকট তর্  িসসও  ােম 

�থম তাহঁােক দশরন কেরন, ১৮৮০ �্:। এু  ােম ঠাকেুরর ভািগেনয়, িপসতুেতা ভিগন্ েহমাি�ন্ েদ ্র প�ু, 

�্যু� হদয় মেুখাপাাধােয়র  াস। ঠাকরু তখন হদেয়র  াট্েত   িিিত কিরেতিেেেন। 

 

        িসসেওর িনকট তর্  মরােগাও  ােম হাজরা মহাশেয়র িন াস। তাহঁার ি ষয়-স�িৎ, জিম �ভৃিত একরকম 

 েে। পির ার, স�ান-স�িত  েে। একরকম চিেয়া যায়। িকে ুেদনাস  েে,  �াজ হাজার টাকা। 

 

        েযৗ নকাে হুেত তাহঁার ৈ রােগধর ভা  -- েকাথায় সাা,ু েকাথায় ভ�, খুঁিজয়া ে ওান। যখন দিকেষের-

কাে্ ািওেত �থম  েসন স েসখােন থািকেত চান ঠাকরু তাহঁার ভি�ভা  েদিখয়া স েদেশর পিরিচত  িেয়া, 

সখােন যৎ কিরয়া িনেজর কােে রােখন। 

 

        হাজরার �ান্র ভা । ঠাকেুরর ভি�ভা  স েোকরােদর জনধ  ধাকেুতা পে� কেরন না। মােঝ মােঝ 

তাহঁােক মহাপরুষ  িেয়া মেন কেরন।   ার কখনস সামানধ  িেয়া �ান কেরন। 

 

        িতিন ঠাকেুরর ঘেরর দিকষ-পেূ রর  ারা�ায়  সন কিরয়ােেন। েসুখােনু মাো েুয়া  েনক জপ 

কেরন। রাখাে �ভৃিত ভে�রা ে িশ জপ কেরন না  িেয়া েোেকর কােে িন�া কেরন। 

 

        িতিন  চােরর  ও পকপাত্।  চার  চার কিরয়া তাহঁার এক�কার শিচ াু হুয়ােে। তাহঁার  য়স �ায় 

৩৮ হুে । 

 

        হাজরা মহাশয় ঘের �ে শ কিরেেন। ঠাকরু   ার ঈষব ভা াি � হুয়ােেন স কথা কিহেতেেন। 

 

[ঈের �াথরনা িক শেনন? ঈেেরর জনধ  �ন কর, শনে ন ] 

 

        �্রামক�ৃ (হাজরার �িত) -- তুিম যা করে তা িঠক, -- িক� িঠক িঠক  সেে না। 

 

        “কার িন�া কেরা না -- েপাকািটরস না। তুিম িনেজু েতা  ে, েোমস মিুনর কথা। েযমন ভি� �াথরনা 

করে  েতমিন সটাস  েে  -- ‘েযন কার িন�া না কির’।” 

 

        হাজরা -- (ভি�) �াথরনা করেে িতিন শনে ন? 

 

        �্রামক�ৃ -- এক -- েশা --  ার! যিদ িঠক হয় -- যিদ  �িরক হয়। ি ষয়্ েোক েযমন েেেে িক �্র 

জনধ কােঁদ েসসপ ঈেেরর জনধ কু কােঁদ? 

 

[প ূরকথা -- �্র  সুেখ কামারপকুরু াস্র থর থর ক� ] 
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        “স-েদেশ একজেনর পির াের  সুখ হেয়িেে। সারে  না মেন কের েোকটা থর থর কের কাপঁেত োগেো 

--  �ান হয়  র িক! 

 

        “এসপ ঈেেরর জনধ েক হে�!” 

 

        হাজরা ঠাকেুরর পােয়র ােুা েুেতেেন। 

 

        �্রামক�ৃ (স�িুচত হুয়া) -- “উগেনা িক?” 

 

        হাজরা -- যারঁ কােে  িম রেয়িে তারঁ পােয়র ােুা ে  না? 

 

        �্রামক�ৃ -- ঈেরেক তু� কর, সকেেু তু� হে । তি�ন  তুে� জগব তু�ম । ঠাকরু যখন ে�ৗপদ্র হািঁওর 

শাক েখেয়  েেেন,  িম তৃ� হেয়িে, তখন জগবসু� জ্  তৃ� -- েহউ-েঢউ হেয়িেে! কু মিুনরা েখেে িক জগব 

তু� হেয়িেে -- েহউ-েঢউ হেয়িেে? 

 

        ঠাকরু েোকিশকাথর িকে ুকমর করেত হয়, এু কথা  িেেতেেন। 

 

[প ূরকথা --  টতোর সাাুর গরপাদকা স শাে ামপজূা ] 

 

        �্রামক�ৃ (হাজরার �িত) -- �ানোেভর পরস েোকিশকার জেনধ পজূািদ কমর রােখ। 

 

        “ িম কাে্ঘের যাু,   ার ঘেরর এু স  পট নম�ার কির; তাু সকেে কের। তারপর  ভধাস হেয় 

েগেে যিদ না কের তাহেে মন হু ফুু  করে । 

 

        “ টতোয় স�ধাস্েক েদখোম। েয  সেন গরপাদকা েরেখেে তারু উপের শাে ামস েরেখেে! স পজূা 

করেে!  িম িজ�াসা করোম, ‘যিদ এতদরূ �ান হেয় থােক তে  পজূা করা েকন? স�ধাস্  েেে, -- স ু করা 

যাে� -- এ স একটা করোম। কখনস ফুেটা এ-পােয় িদোম;   ার কখনস একটা ফুে স-পােয় িদোম।’ 

 

        “েদহ থাকেত কমরতধাগ কর ার েজা নাু -- পাকঁ থাকেত ভুওভুিও হে ু।” 

1
 

 

[The three stages -- শা�, গরমখু, সাানা; Goal �তধক ] 
 

        (হাজরােক) -- “এক �ান থাকেেু  েনক �ানস  েে। শা ুশা� পেও িক হে ? 

 

        “শাে�  ািেেত িচিনেত িমেশে  েে -- িচিনটুক ুেসয়া  ও কিঠন। তাু শাে�র মমর সাামুেুখ গরমেুখ শেন 

িনেত হয়। তখন  র  ে�র িক দরকার? 

                                                 
১ ন িহ েদহভতৃা শকধ্ তধ�ু্ কমরাষধেশষতে।                                                                    [গ্তা, ১৮।১১] 
  য� কমরফেতধাগ্ স তধাগ্তধিভা্য়েত ৷৷                                             
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        “িচিঠেত খ র এেসেে, -- ‘পাচঁ েসর সে�শ পাঠাু া --  র একখানা েরেেপেও কাপও পাঠাু া।’ এখন 

িচিঠখািন হািরেয় েগে। তখন  ধ্ হেয় চারিদেক েখােঁজ।  েনক েখাজঁ ার পর িচিঠখািন েপেে, পেও েদেখ, -- 

িেেখেে -- ‘পাচঁ েসর সে�শ  র একখানা েরেেপেও কাপও পাঠাু া।’ তখন িচিঠখািন   ার েফেে েদয়।  র 

িক দরকার? এখন সে�শ  র কাপেওর েযাগাও করেেু হে। 

 

        (মখুেু�,  া রুাম, মা�ার �ভৃিত ভ�েদর �িত) -- “স  স�ান েজেন তারপর ডু  দাস। পকুেুরর  মকু 

জায়গায় ঘিটটা পেও েগেে, জায়গািট িঠক কের েদেখ িনেয় েসুখােন ডু  িদেত হয়। 

 

        “শাে�র মমর গরমেুখ শেন িনেয়, তারপর সাান করেত হয়। এু সাান িঠক হেে তে  �তধক দশরন হয়। 

 

        “ডু  িদেে তে  েতা িঠক িঠক সাান হয়!  েস  েস শাে�র কথা িনেয় েক ে ি চার করেে িক হে ? 

শধাোরা পেথ যা ারু কথা -- সু িনেয় মরেে -- মর শধাোরা, ডু  েদয় না! 

 

        “যিদ  ে ডু  িদেেস হা�র-কিুমেরর ভয়  েে -- কাম-ে াাািদর ভয়  েে। -- হেদু েমেখ ডু  দাস -- 

তারা কােে  সেত পারে  না। ি ে ক-ৈ রাগধ হেদু।” 
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েষাড়শ পিরেcদ 
  

পূবর্কথা -- ীরামকৃে র পুরাণ, তnt o েবদ মেতর সাধনা 
 

[প বটী, েবলতলা o চাঁদিনর সাধন -- েতাতার কােছ সnয্াস gহণ -- 1866 ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- িতিন আমায় নানাrপ সাধন কিরেয়েছন। pথম, পুরাণ মেতর -- তারপর 
তnt মেতর, আবার েবদ মেতর। pথেম প বটীেত সাধনা করতাম। তুলসী কানন হল -- তার মেধয্ বেস ধয্ান 
করতাম। কখনo বয্াকুল হেয় ‘মা! মা!’ বেল ডাকতাম -- বা ‘রাম! রাম!’ করতাম। 
 
        “যখন ‘রাম রাম’ করতাম তখন হনুমােনর ভােব হয়েতা eকটা লয্াজ পের বেস আিছ! unােদর aবsা। েস 
সমেয় পূজা করেত করেত গরেদর কাপড় পের আনn হত -- পূজারi আনn! 
 
        “তnt মেতর সাধনা েবলতলায়। তখন তুলসী গাছ -- সজেনর খাড়া -- eক মেন হত! 
 
        “েস aবsায় িশবানীর uিc  -- সমs রািt পেড় আেছ -- তা সােপ েখেল িক িকেস েখেল তার িঠক নাi -
- oi uিc i আহার। 
 
        “কুকুেরর uপর চেড় তার মুেখ লুিচ িদেয় খাoয়াতাম, আর িনেজo েখতাম। সবর্ং িব মুয়ং জগৎ। -- 
মািটেত জল জমেব তাi আচমন, আিম েস মািটেত পুকুর েথেক জল িদেয় আচমন কlাম। 
 
        “aিবদয্ােক নাশ না করেল হেব না। আিম তাi বাঘ হতাম -- হেয় aিবদয্ােক েখেয় েফলতাম! 
 
        “েবদমেত সাধেনর সময় সnয্াস িনলাম। তখন চাঁদিনেত পেড় থাকতাম -- hdেক বলতাম, ‘আিম সnয্াসী 
হেয়িছ, চাঁদনীেত ভাত খাব’!” 
 

[সাধনকােল নানা দশর্ন o জগnাতার েবদাn, গীতা সmেn uপেদশ ] 
 
        (ভkেদর pিত) -- “হতয্া িদেয় পেরিছলাম! মােক বললাম, আিম মুখুয্ -- তুিম আমায় জািনেয় দাo -- 
েবদ, পুরাণ, তেnt -- নানা শােst -- িক আেছ। 
 
        “মা বলেলন, েবদােnর সার -- bh সতয্, জগৎ িমথয্া। েয সিcদানn bেhর কথা েবেদ আেছ, তাঁেক তেnt 
বেল, সিcদানnঃ িশবঃ -- আবার তাঁেকi পুরােণ বেল, সিcদানnঃ কৃ ঃ। 
 
        “গীতা দশবার বলেল যা হয়, তাi গীতার সার। aথর্াৎ তয্াগী তয্াগী! 
 
        “তাঁেক যখন লাভ হয়, েবদ, েবদাn, পুরাণ, তnt -- কত িনেচ পেড় থােক। (হাজরােক) তখন o ঁ ucারণ 
করবার েজা নাi। -- eিট েকন হয়? সমািধ েথেক aেনক েনেম না eেল o ঁ ucারণ করেত পাির না। 
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        “pতয্k দশর্েনর পার যা যা aবsা হয় শােst আেছ, েস সব হেয়িছল। বালকবৎ, unাদবৎ, িপশাচবৎ, 
জড়বৎ। 
 
        “আর শােst েযrপ আেছ, েসrপ দশর্নo হত। 
 
        “কখন েদখতাম জগৎময় আgেনর sুিল ! 
 
        “কখন চািরিদেক পারার hদ, -- ঝk ঝk  করেছ। আবার কখনo rপা গলার মেতা েদখতাম। 
 
        “কখন েদখতাম রঙমশােলর আেলা েযন jলেছ! 
 
        “তাহেলi হল, শােstর সে  ঐকয্ হেc।” 
 

[ ীরামকৃে র aবsা -- িনতয্লীলােযাগ ] 
 
        “আবার েদখােল, িতিনi জীব, জগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন! ছােদ uেঠ আবার িসঁিড়েত নামা। aনুেলাম 
িবেলাম। 
 
        “uঃ! িক aবsােতi েরেখেছ! -- eকটা aবsা যায় েতা আর eকটা আেস। েযন েঢঁিকর পাট। eকিদক িনচু 
হয় েতা আর-eকিদক uচুঁ হয়। 
 
        “যখন anমুর্খ -- সমািধs -- তখনo েদখিছ িতিন! আবার যখন বািহেরর জগেত মন eল, তখনo েদখিছ 
িতিন। 
 
        “যখন আরিশর e-িপঠ েদখিছ তখনo িতিন! আবার যখন uলেটা িপঠ েদখিছ তখনo িতিন।” 
 
        মুখুেj াতৃdয়, বাবুরাম pভৃিত ভেkরা aবাk  হiয়া িনেতেছন। 
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স�দশ পিরে�দ 

 

পবূর্ কথ -- শ� ুমি�ে্র অনথশি� -- মহথপরুেের  আ� 

 

        আীরথম্�ৃ (মখুেু� �ভৃিতে্) -- ্থে�েনর িঠ্ সথধে্র অব�থ। 

 

        “ঐ�যর কথ্েেল েয তথেত  স� হেতল হেব, এমন ি্ছ ুন�। শ�ু (মি�্) বেত, ‘হৃ, েপথটঁেথ েবেঁধ 

বেস  িছ!’  িম বেতথম ি্ অেকেষ ্কথ ্ ! -- 

 

        “তখন শ� ুবেে, ‘নথ, -- বেেথ, এ-এব েফেে েযন তথরঁ ্থেছ যথল!’ 

 

        “তথরঁ ভে�র ভ� নথল। ভ� তথরঁ  ৎী�। িতিন তথেদর েটেন েনেবন। ৃেযরথধেনরথ া েবরর ্থেছ বছী 

হেে যুিধি�রল উ�থর ্রেেন। বেেেন,  ৎী�েদর  ওপ অব�থ হেে  মথেদরল ্ে�।” 

 

[ঠথ্রুবথিড়র �থ�ষ   পিরচথর্াষ মেধয ভি�দথন ] 

 

        �থ� ন�টথ রথি� হলে। মখুেু� �থতৃ�� ্িে্থতথ িফিরবথর জনয ��ত হলেতেছন। ঠথ্রু এ্টু উিঠ�থ ঘের 

  বথরথছথ� পথদচথরষ ্িরেত ্িরেত িব�ুঘের উ� সং্ীতরন হলেতেছ  িনেত পথলেেন। িতিন িজ�থসথ ্রথেত 

এ্জন ভ� বিেেেন, তথহথেদর সে� েথটু   হিরশ জিুট�থেছ। ঠথ্রু বিেেেন,   তথল! 

 

        ঠথ্রু িব�ুঘের  িসেেন। সে� সে� ভে�রথ   িসেেন। িতিন আীআীরথধথ্থ�ে্ ভূিম� হল�থ �ষথম 

্িরেেন। 

 

        ঠথ্রু েদিখেেন েয, ঠথ্রুবথিড়র �থ�েষরথ -- যথরথ েভথা রথেঁধ, ৈনেবদয ্ের েদ�, অিতিকেদর পিরেবশন 

্ের এবং পিরচথরে্রথ, অেনে্ এ্� িমিেত হল�থ নথম সং্ীতরন ্িরেতেছ। ঠথ্রু এ্টু দথড়ঁথল�থ তথহথেদর 

উৎসথহ বধরন ্িরেেন। 

 

        উঠথেনর মধয িদ�থ িফির�থ  িসবথর সম� ভ�েদর বিেেতেছন -- 

 

        “েদেখথ, এরথ সব ে্উ েবশযথর বথিড় যথ�, ে্উ বথসন মথেজ!” 

 

        ঘের  িস�থ ঠথ্রু িনজ  সেন  বথর বিস�থেছন। যথহঁথরথ সং্ীতরন ্িরেতিছেেন, তথহঁথরথ  িস�থ 

ঠথ্রুে্ �ষথম ্িরেেন। 

 

        ঠথ্রু তথহঁথিদাে্ বিেেতেছন -- “টথ্থর জনয েযমন ঘথম বথর ্র, েতমিন হিরনথম ্ের েনেচ োে� ঘথম 

বথর ্রেত হ�। 

 

        “ িম মেন ্রেথম, েতথমথেদর সে� নথচব। িাে� েদিখ েয েফথড়ন-েটথড়ন সব পেড়েছ -- েমিক পযর�। 

(স্েের হথসয)  িম ি্ িদে� স�রথ ্রব। 
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        “েতথমরথ মথেঝ মথেঝ হিরনথম ্রেত অমন এেসথ।” 

 

        মখুেু� �ভৃিত ঠথ্রুে্ �ষথম ্ির�থ িবদথ� �হষ ্িরেেন। 

 

        ঠথ্েুরর ঘেরর িঠ্ উৎেরর েছথট বথরথছথিটর পথেশ মখুেু�েদর াথিড়  িস�থ দথড়ঁথলে। াথিড়েত বথিত 

�থেথ হল�থেছ। 

 

[ভ� িবদথ�   ঠথ্েুরর ে�হ ] 

 

        ঠথ্রু এল বথরথছথর চথতথেের িঠ্ উৎর-পবূর ে্থেষ উৎরথসয হল�থ দথড়ঁথল�থ  েছন। এ্জন ভ� পক 

েদখথল�থ এ্িট  েেথ  িন�থেছন -- ভ�েদর তুিে�থ িদেবন। 

 

         জ অমথবসযথ -- অ ্থর রথি�। -- ঠথ্েুরর পি�মিদে্ া�থ, স�েুখ নহবত, পেু�থদযথন   ্িুঠ, 

ঠথ্েুরর ডথনিদে্ সদর ফটে্ যথলবথর রথ�থ। 

 

        ভে�রথ তথহঁথর চরেষ অবেিু�ত হল�থ এে্ এে্ াথিড়েত উিঠেতেছন। ঠথ্রু এ্জন ভ�ে্ বিেেতেছন 

-- “ঈশথনে্ এ্বথর বেেথ নথ --  র ্েমরর জনয।” 

 

        াথিড়েত েবিশ েেথ্ েদিখ�থ পথেছ েঘথড়থর ্� হ� -- ঠথ্রু বিেেতেছন -- “াথিড়েত অত েেথ্ ি্ 

ধরেব?” 

 

        ঠথ্রু দথড়ঁথল�থ  েছন। েসল ভ�বৎসেমিূতর েদিখেত েদিখেত ভে�রথ ্িে্থতথ যথ�থ ্িরেেন। 
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ীরামকৃ  দিkেণ ের ভkসে  o কিলকাতায় ৈচতনয্লীলা-দশর্ন 
 

pথম পিরেcদ 
 

রাখাল, নারাণ, িনতয্েগাপাল o েছাটেগাপােলর সংবাদ 
 
        আজ রিববার, ( kা িdতীয়া) 6i আি ন, 1291, 21েশ েসেpmর, 1884। ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের 
aেনকgিল ভk সমেবত হiয়ােছন। রাম, মেহnd মুখুেj, চুিনলাল, মাsার iতয্ািদ aেনেক আেছন। 
 
        চুিনলাল সেব ীবৃnাবন হiেত িফিরয়ােছন। েসখােন িতিন o রাখাল বলরােমর সে  িগয়ািছেলন। রাখাল o 
বলরাম eখনo েফেরন নাi। িনতয্েগাপালo বৃnাবেন আেছন। ঠাকুর চুিনলােলর সিহত বৃnাবেনর কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- রাখাল েকমন আেছ? 
 
        চুিন -- আেj, িতিন eখন আেছন ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- িনতয্েগাপাল আসেব না? 
 
        চুিন -- বলরামবাবু বেলেছন, ভাল uপযুk েলােকর সে  পািঠেয় েদব। নাম েদন নাi। 
 
        ঠাকুর মেহnd মুখুেjর সে  নারােণর কথা কিহেত লািগেলন। নারাণ s ুেল পেড়। 16।17 বৎসর বয়স। 
ঠাকুেরর কােছ মােঝ মােঝ আেস। ঠাকুর বড় ভালবােসন। 
 
        ীরামকৃ  -- খুব সরল; না? 
 
        ‘সরল’ eiকথা বিলেত বিলেত ঠাকুর েযন আনেn পিরপূণর্ হiেলন। 
 
        মেহnd -- আেj হাঁ, খুব সরল। 
 
        ীরামকৃ  -- তার মা েসিদন eেসিছল। aিভমানী েদেখ ভয় হল। তারপর েতামরা eখােন আেসা, কােpন 
আেস, -- e-সব েসিদন েদখেত েপেল। তখন aবশয্ ভাবেল েয, ধু নারাণ আেস আর আিম আিস, তা নয়। 
(সকেলর হাসয্) িমছির e-ঘের িছল তা েদেখ বলেল, েবশ িমছির! তেবi জানেল, খাবার-দাবার েকান aসুিবধা 
নাi। 
 
        “তােদর সামেন বুিঝ বাবুরামেক বললুম, নারােণর জনয্ আর েতার জনয্ ei সেnশgিল েরেখ েদ। তারপর 
গিণর মা oরা সব বলেল, মা েগা, েনৗকাভাড়ার জনয্ যা কের! আমায় বলেল েয আপিন নারাণেক বলুন যােত 
িবেয় কের। েস কথায় বললুম, o-সব aদৃে র কথা। oেত কথা েদব েকন? (সকেলর হাসয্) 
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        “ভাল কের পড়া না কের না; তাi বলেল, আপিন বলুন, যােত ভাল কের পেড়। আিম বললুম, পিড়স ের। 
তখন আবার বেল, eকটু ভাল কের বলুন। (সকেলর হাসয্) 
 
        (চুিনর pিত) “হয্াঁ গা, েগাপাল আেস না েকন?” 
 
        চুিন -- রk আেমশা হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- oষুধ খােc? 
 

[িথেয়টার o েবশয্ার aিভনয় -- পূবর্কথা -- েবলুনদশর্ন o ীকৃে র udীপন ] 
 
        ঠাকুর আজ কিলকাতায় sার িথেয়টাের ৈচতনয্লীলা েদিখেত যাiেবন। sার িথেয়টাের তখন েযখােন 
aিভনয় হiত, আজকাল েসখােন েকািহনূর িথেয়টার। মেহnd মুখুেjর সে  তাঁহার গািড় কিরয়া aিভনয় েদিখেত 
যাiেবন। েকাn খােন বিসেল ভাল েদখা যায়, েসi কথা হiেতেছ। েকu েকu বলেলন, eকটাকার িসেট বসেল 
েবশ েদখা যায়। রাম বলেলন, েকন, uিন বেk বসেবন। 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন। েকহ েকহ বিলেলন, েবশয্ারা aিভনয় কের। ৈচতনয্েদব, িনতাi e-সব aিভনয় তারা 
কের। 
 
        ীরামকৃ  (ভkিদগেক) -- আিম তােদর মা আনnময়ী েদখব। 
 
        “তারা ৈচতনয্েদব েসেজেছ, তা হেলi বা। েশালার আতা েদখেল সতয্কার আতার udীপন হয়। 
 
        “eকজন ভk রাsায় েযেত েযেত েদেখ, কতকgিল বাবলাগাছ রেয়েছ। েদেখ ভkিট eেকবাের ভাবািব । 
তার মেন হেয়িছল েয, oi কােঠ শয্ামসুnর বাগােনর েকাদােলর েবশ বাঁট হয়! aমিন শয্ামসুnরেক মেন 
পেড়েছ! যখন গেড়র মােঠ েবলুন েদখেত আমায় িনেয় িগেয়িছল, তখন eকিট সােহেবর েছেল eকটা গােছ েঠসান 
িদেয় িtভ  হেয় দাঁিড়েয়িছল। েদখাo যা, aমিন কৃে র udীপন হল; aমিন সমািধs হেয় েগলাম! 
 
        “ৈচতনয্েদব েমড়গাঁ িদেয় যািcেলন! নেলন, গাঁেয়র মািটেত েখাল ৈতয়ার হয়! যাi েশানা aমিন 
ভাবািব  হেয় েগেলন। 
 
        “ ীমতী েমঘ িক ময়ূেরর ক  েদখেল আর িsর থাকেত পারেতন না। ীকৃে র udীপন হেয় বাহয্শূনয্ হেয় 
েযেতন।” 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের আবার কথা কিহেতেছন -- “ ীমতীর মহাভাব। 
েগাপীেpেম েকান কামনা নাi। িঠক ভk েয, েস েকান কামনা কের না। েকবল dাভিk pাথর্না কের; েকান শিk 
িক িসdাi িকছু চায় না।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

নয্াংটাবাবার িশkা -- ঈ রলােভর িব  a িসিd 
 
        ীরামকৃ  -- িসdাi থাকা eক মহােগাল। নয্াংটা আমায় িশখােল -- eকজন িসd সমুেdর ধাের বেস 
আেছ, eমন সময় eকটা ঝড় eল। ঝেড় তার ক  হল বেল েস বলেল, ঝড় েথেম যা। তার বাকয্ িমথয্া হবার নয়। 
eকখানা জাহাজ পালভের যািcল। ঝড় হঠাৎ থামাo যা আর জাহাজ টুপ কের ডুেব েগল। eক জাহাজ েলাক েসi 
সে  ডুেব েগেলা। eখন eতgিল েলাক যাoয়ােত েয পাপ হল, সব oর হেলা। েসi পােপ িসdাio েগল, আবার 
নরকo হেলা। 
 
        “eকিট সাধুর খুব িসdাi হেয়িছল, আর েসi জনয্ aহংকারo হেয়িছল। িকnt সাধুিট েলাক ভাল িছল, আর 
তার তপসয্াo িছল। ভগবান ছdেবেশ সাধুর েবশ ধের eকিদন তার কােছ eেলন। eেস বলেলন, ‘মহারাজ! 

েনিছ আপনার খুব িসdাi হেয়েছ’। সাধু খািতর কের তাঁেক বসােলন। eমন সমেয় eকটা হািত েসখান িদেয় 
যােc। তখন নূতন সাধুিট বলেলন, ‘আcা মহারাজ, আপিন মেন করেল ei হািতটােক েমের েফলেত পােরন?’ 
সাধু বলেলন, ‘য়য্াসা েহােন শkা’। ei বেল ধুেলা পেড় হািতটার গােয় েদoয়ােত েস ছটফট কের মের েগল। 
তখন েয সাধুিট eেসেছ, েস বলেল, ‘আপনার িক শিk! হািতটােক েমের েফলেলন।’ েস হাসেত লাগল। তখন o 
সাধুিট বলেল, ‘আcা, হািতটােক আবার বাঁচােত পােরন?’ েস বলেল, ‘oিভ েহােন শkা হয্ায়।’ ei বেল আবার 
যাi ধুেলা পেড় িদেল, aমিন হািতটা ধড়মড় কের uেঠ পড়ল। তখন e-সাধুিট বলেল, ‘আপনার িক শিk! িকnt 
eকটা কথা িজjাসা কির। ei েয হািত মারেলন, আর হািত বাঁচােলন, আপনার িক হল? িনেজর িক unিত হল? 
eেত িক আপিন ভগবানেক েপেলন?’ ei বিলয়া সাধুিট anধর্ান হেলন। 
 
        “ধেমর্র সূkা গিত। eকটু কামনা থাকেল ভগবানেক পাoয়া যায় না। ছুঁেচর িভতর সুেতা যাoয়া, eকটু েরাঁ 
থাকেল হয় না। 
 
        “কৃ  aজুর্নেক বেলিছেলন, ভাi আমােক যিদ লাভ করেত চাo, তাহেল a িসিdর eকটা িসিd থাকেল 
হেব না। 
 
        “িক জান? িসdাi থাকেল aহংকার হয়, ঈ রেক ভুেল যায়। 
 
        “eকজন বাবু eেসিছল -- টয্ারা। বেল, আপিন পরমহংস, তা েবশ, eকটু ssয্য়ন করেত হেব। িক 
হীনবুিd। ‘পরমহংস’; আবার ssয্য়ন করেত হেব। ssয্য়ন কের ভাল করা, -- িসdাi। aহংকাের ঈ রলাভ হয় 
না। aহংকার িকrপ হান? েযন uচুঁ িঢিপ, বৃি র জল জেম না, গিড়েয় যায়। িনচু জিমেত জল জেম আর a ুর হয়; 
তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়।” 
 

[Love to all -- ভালবাসায় aহংকার যায় -- তেব ঈ রলাভ ] 
 
        “হাজরােক তাi বিল, আিম বুেঝিছ, আর সব েবাকা -- e-বুিd কেরা না। সকলেক ভালবাসেত হয়। েকu 
পর নয়। সবর্ভূেতi েসi হিরi আেছন। িতিন ছাড়া িকছুi নাi। phাদেক ঠাকুর বলেলন, তুিম বর নাo। phাদ 
বলেলন, আপনার দশর্ন েপেয়িছ, আমার আর িকছু দরকার নাi। ঠাকুর ছাড়েলন না। তখন phাদ বলেলন, যিদ 
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বর েদেব, তেব ei বর েদo, আমায় যারা ক  িদেয়েছ তােদর aপরাধ না হয়। 
 
        “eর মােন ei েয, হির eকrেপ ক  িদেলন। েসi েলাকেদর ক  িদেল হিরর ক  হয়।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র jােনাnাদ o জািত িবচার 
 

[পূবর্কথা 1857 -- কালীমিnর pিত ার পর jানীপাগলদশর্ন -- হলধারী ] 
 
        ীরামকৃ  -- ীমতীর েpেমাnাদ। আবার ভিk-unাদ আেছ। েযমন হনুমােনর। সীতা আgেন pেবশ 
কেরেছ েদেখ রামেক মারেত যায়। আবার আেছ jােনাnআদ। eকজন jানী পাগেলর মেতা েদেখ িছলাম। 
কালীবািড়র সেব pিত ার পর। েলােক বলেল, রামেমাহন রােয়র bাhসভার eকজন। eকপােয় েছঁড়া জুতা, হােত 
কি  আর eকিট ভাঁড়, আঁবচারা। গ ায় ডুব িদেল। তারপর কালীঘের েগল। হলধারী তখন কালীঘের বেস আেছ। 
তারপর মt হেয় sব করেত লাগল -- 
 

েkৗং েkৗং খ া ধািরণীm iতয্ািদ 
 
        “কুকুেরর কােছ িগেয় কান ধের তার uিc  েখেল -- কুকুর িকছু বেল নাi। আমারo তখন ei aবsা 
আরm হেয়েছ। আিম hেদর গলা ধের বললাম, oের hেদ, আমারo িক oi দশা হেব? 
 
        “আমার unাদ aবsা! নারায়ণ শাstী eেস েদখেল, eকটা বাঁশ ঘােড় কের েবরািc। তখন েস েলাকেদর 
কােছ বলেল oh, uns ্ হয্ায়। েস aবsায় জাত িবচার িকছু থাকেতা না। eকজন নীচ জািত, তার মাগ শাক েরঁেধ 
পাঠােতা, আিম েখতুম। 
 
        “কালীবািড়েত কাঙালীরা েখেয় েগল, তােদর পাতা মাথায় আর মুেখ েঠকালুম। হলধারী তখন আমায় 
বলেল, তুi করিছস িক? কাঙালীেদর eঁেটা েখিল, েতার েছেলিপেলর িবেয় হেব েকমন কের? আমার তখন রাগ 
হল। হলধারী আমার দাদা হয়। তাহেল িক হয়? তােক বললাম, তেব ের শয্ালা, তুিম না গীতা, েবদাn পড়? তুিম 
না িশখাo bh সতয্, জগৎ িমথয্া? আমার আবার েছেলপুেল হেব তুিম ঠাuেরছ! েতার গীতাপােঠর মুেখ আgন! 
 
        (মাsােরর pিত) -- “েদখ, ধু পড়া নােত িকছু হয় না। বাজনার েবাল েলােক মুখs েবশ বলেত পাের, 
হােত আনা বড় শk!” 
 
        ঠাকুর আবার িনেজর jােনাnাদ aবsা বণর্না কিরেতেছন। 
 

[পূবর্কথা -- মথুর সে  নবdীপ -- ঠাকুর িচেন শয্াঁকারীর পােয় ধেরন ] 
 
        “েসেজাবাবুর সে  কিদন বজরা কের হাoয়া েখেত েগলাম। েসi যাtায় নবdীেপo যাoয়া হেয়িছল। 
বজরােত েদখলাম মািঝরা রাঁধেছ। তােদর কােছ দাঁিড়েয় আিছ, েসেজাবাবু বলেল, বাবা oখােন িক করছ? আিম 
েহেস বললাম, মািঝরা েবশ রাঁধেছ। েসেজাবাবু বুেঝেছ েয, iিন eবাের েচেয় েখেত পােরন! তাi বলেল বাবা 
সের eেসা, সের eেসা! 
 
        “eখন িকnt আর পাির না। েস aবsা eখন নাi। eখন bাhণ হেব, আচারী হেব, ঠাকুেরর েভাগ হেব, তেব 
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ভাত খাব। 
 
        “িক aবsা সব েগেছ! েদেশ িচেন শয্াঁকারী আর আর সমবয়সীেদর বললাম, oের েতােদর পােয় পিড় 
eকবার হিরেবাল বল! সকেলর পােয় পড়েত যাi! তখন িচেন বলেল, oের েতার eখন pথম aনুরাগ তাi সব 
সমান েবাধ হেয়েছ। pথম ঝড় uঠেল যখন ধুলা uেড় তখন আমগাছ েতঁতুলগাছ সব eক েবাধ হয়। eটা আমগাছ 
eটা েতঁতুলগাছ েচনা যায় না।” 
 

[ ীরামকৃে র মত িক, সংসার না সবর্তয্াগ? েকশব েসেনর সেnহ ] 
 
        eকজন ভk -- ei ভিk unাদ, িক েpম unাদ, িক jান unাদ, সংসারী েলােকর হেল েকমন কের 
চলেব? 
 
        ীরামকৃ  (সংসারীভk দৃে ) -- েযাগী dরকম। বয্k েযাগী আর gp েযাগী। সংসাের gp েযাগী। েকu 
তােক েটর পােয় না। সংসারীর পেk মেন তয্াগ, বািহের তয্াগ নয়। 
 
        রাম -- আপনার েছেল ভুলােনা কথা। সংসাের jানী হেত পাের, িবjানী হেত পাের না। 
 
        ীরামকৃ  -- েশেষ িবjানী হয় হেব। েজার কের সংসারতয্াগ ভাল নয়। 
 
        রাম -- েকশব েসন বলেতন, oরঁ কােছ েলােক aত যায় েকন? eকিদন কুটুস কের কামড়ােবন, তখন 
পািলেয় আসেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- কুটুস কের েকন কামড়াব? আিম েতা েলাকেদর বিল, eo কর, oo কর; সংসারo কর; 
ঈ রেকo ডাক। সব তয্াগ করেত বিল না। (সহােসয্) েকশব েসন eকিদন েলকচার িদেল; বলেল, ‘েহ ঈ র, ei 
কর, েযন আমরা ভিkনদীেত ডুব িদেত পাির, আর ডুব িদেয় েযন সিcদানn-সাগের িগেয় পিড়’। েমেয়রা সব 
িচেকর িভতের িছল। আিম েকশবেক বললাম, eেকবাের সবাi ডুব িদেল িক হেব! তাহেল eেদর (েমেয়েদর) দশা 
িক হেব? eক-eকবার আড়ায় uেঠা; আবার ডুব িদo, আবার uেঠা! েকশব আর সকেল হাসেত লাগল। হাজরা 
বেল, তুিম রেজাgণী েলাক বড় ভালবাস। যােদর টাকা-কিড় মান-সmম, খুব আেছ। তা যিদ হল তেব হিরশ, 
েনােটা oেদর ভালবািস েকন? নেরনdেক েকন ভালবািস? তার েতা কলােপাড়া খাবার নুন নাi! 
 
        ীরামকৃ  ঘেরর বািহের আিসেলন o মাsােরর সিহত কথা কিহেত কিহেত ঝাuতলার িদেক যাiেতেছন। 
eকিট ভk গাড়ু o গামছা লiয়া সে  সে  যাiেতেছন। কিলকাতায় আজ ৈচতনয্লীলা েদিখেত যাiেবন েসi 
কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত, প বটীর িনকট) -- রাম সব রেজাgেণর কথা বলেছ। eত েবিশদাম িদেয় 
বসবার িক দরকার। 
 
        বেkর িটিকট লiবার দরকার নাi ঠাকুর বিলেতেছন। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

হািতবাগােন ভkমিnের -- ীযুk মেহnd মুখুেjর েসবা 
 
        ীরামকৃ  ীযুk মেহnd মুখুেjর গািড় কিরয়া দিkেণ র হiেত কিলকাতায় আিসেতেছন। রিববার, 6i 
আি ন, 21েশ েসেpmর, 1884; আি ন kা িdতীয়া। েবলা 5টা। গািড়র মেধয্ মেহnd মুখুেj, মাsার o আরo 
d-eকজন আেছন। eকটু যাiেত যাiেত ঈ রিচnা কিরেত কিরেত ঠাকুর ভাবসমািধেত মg হiেলন। 
 
        aেনকkণ পের সমািধভ  হiল। ঠাকুর বিলেতেছন, “হাজরা আবার আমায় েশখায়! শয্ালা!” িকয়ৎkণ 
পের বিলেতেছন, “আিম জল খাব।” বাহয্ জগেত মন নামাiবার জনয্ ঠাকুর oi কথা pায়i সমািধর পর 
বিলেতন। 
 
        মেহnd মুখুেj (মাsােরর pিত) -- তাহেল িকছু খাবার আনেল হয় না? 
 
        মাsার -- iিন eখন খােবন না। 
 
        ীরামকৃ  (ভাবs) -- আিম খাব; -- বােহয্ যাব। 
 
        মেহnd মুখুেjর হািতবাগােন ময়দার কল আেছ। েসi কেলেত ঠাকুরেক লiয়া যাiেতেছন। েসখােন eকটু 
িব াম কিরয়া sার িথেয়টাের ৈচতনয্লীলা েদিখেত যাiেবন। মেহেndর বািড় বাগবাজার ৺মদনেমাহনজীর মিnের 
িকছু utের। পরমহংসেদবেক তাঁহার িপতাঠাকুর জােনন না। তাi মেহnd  ঠাকুরেক বািড়েত লiয়া যান নাi। 
তাঁহার িdতীয় াতা িpয়নাথo eকজন ভk। 
 
        মেহেndর কেল তkেপােশর uপর সতরি  পাতা। তাহারi uপের ঠাকুর বিসয়া আেছন o ঈ েরর কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার o মেহেndর pিত) -- ীৈচতনয্চিরতামৃত নেত নেত হাজরা বেল, e-সব শিkর 
লীলা -- িবভু eর িভতর নাi। িবভু ছাড়া শিk কখন হয়? eখানকার মত uলেট েদবার েচ া! 
 

[bh িবভুrেপ সবর্ভূেত -- dভk ষৈড় যর্ চায় না ] 
 
        “আিম জািন, bh আর শিk aেভদ। েযমন জল আর জেলর িহমশিk। aিg আর দািহকা শিk। িতিন 
িবভুrেপ সবর্ভূেত আেছন; তেব েকানoখােন েবিশ শিkর, েকানখােন কম শিkর pকাশ। হাজরা আবার বেল, 
ভগবানেক েপেল তাঁর মেতা ষৈড় যর্শালী হয়, ষৈড় যর্ থাকেব বয্বহার কrক আর না কrক। 
 
        মাsার -- ষৈড় যর্ হােত থাকা চাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ, হােত থাকা চাi! িক হীনবুিd! েয ঐ যর্ কখন েভাগ কের নাi, েসi ঐ যর্ 
ঐ যর্ কের aৈধযর্ হয়। েয dভk েস কখনo ঐ যর্ pাথর্না কের না। 
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        কলবািড়েত পান সাজা িছল না। ঠাকুর বিলেতেছন, পানটা আিনেয় লo। ঠাকুর বােহয্ যাiেবন। মেহnd গাড়ু 
কিরয়া জল আনাiেলন o িনেজ গাড়ু হােত কিরেলন। ঠাকুরেক সে  কিরয়া মােঠর িদেক লiয়া যাiেবন। ঠাকুর 
মিণেক সmুেখ েদিখয়া মেহndেক বিলেলন, “েতামার িনেত হেব না -- eঁেক দাo?” মিণ গাড়ু লiয়া ঠাকুেরর সে  
কলবািড়র িভতেরর মােঠর িদেক েগেলন। মুখ েধায়ার পর ঠাকুরেক তামাক েসেজ েদoয়া হiল। ঠাকুর মাsারেক 
বিলেতেছন, সnয্া িক হেয়েছ? তাহেল আর তামাকটা খাi না, “সnয্া হেল সবর্ কমর্ েছেড় হির sরণ করেব।” ei 
বিলয়া ঠাকুর হােতর েলাম েদিখেতেছন -- গনা যায় িক না। েলাম যিদ গনা না যায়, তাহা হiেল -- সnয্া 
হiয়ােছ। 
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প ম পিরেcদ 
 

নাটয্ালেয় ৈচতনয্লীলা -- ীরামকৃ  সমািধs 
 

[মাsার, বাবুরাম, িনতয্ানnবংেশর ভk, মেহnd মুখুেj, িগিরশ ] 
 
        ঠাকুেরর গািড় িবডন sীেট sার িথেয়টােরর সmুেখ আিসয়া uপিsত। রাত pায় সােড় আটটা। সে  মাsার, 
বাবুরাম, মেহnd মুখুেj o আরo d-eকিট ভk। িটিকট িকিনবার বেnাবs হiেতেছ। নাটয্ালেয়র ময্ােনজার 

ীযুk িগিরশ েঘাষ কেয়কজন কমর্চারী সে  ঠাকুেরর গািড়র কােছ আিসয়ােছন, aিভবাদন কিরয়া তাঁহােক সাদের 
uপের লiয়া েগেলন। িগিরশ পরমহংশেদেবর নাম িনয়ােছন। িতিন ৈচতনয্লীলা aিভনয় দশর্ন কিরেত 
আিসয়ােছন, িনয়া পরম আhািদত হiয়ােছন। ঠাকুরেক দিkণ-পি েমর বেk বসােনা হiল। ঠাকুেরর পাে র্ 
মাsার বিসেলন। প ােত বাবুরাম, আরo d-eকিট ভk। 
 
        নাটয্ালয় আেলাকাকীণর্। িনেচ aেনক েলাক। ঠাকুেরর বামিদেক পিসন েদখা যাiেতেছ। aেনকgিল বেk 
েলাক হiয়ােছ। eক-eকজন েবহারা িনযুk, বেkর প ােত দাঁড়াiয়া হাoয়া কিরেতেছ। ঠাকুরেক হাoয়া কিরেত 
িগিরশ েবহারা িনযুk কিরয়া েগেলন। 
 
        ঠাকুর নাটয্ালয় েদিখয়া বালেকর নয্ায় আনিnত হiয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত, সহােসয্) -- বাঃ, eখান েবশ! eেস েবশ হল। aেনক েলাক eকসে  হেল 
udীপন হয়। তখন িঠক েদখেত পাi, িতিনi সব হেয়েছন। 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- eখােন কত েনেব? 
 
        মাsার -- আjা, িকছু েনেব না। আপিন eেসেছন oেদর খুব আhাদ। 
 
        ীরামকৃ  -- সব মার মাহাtয্! 
 
        পিসন uিঠয়া েগল। eককােল দশর্কবৃেnর দৃি  র মে র uপর পিড়ল। pথেম, পাপ আর ছয় িরপুর 
সভা। তারপর বনপেথ িবেবক, ৈবরাগয্ o ভিkর কথাবাতর্া। 
 
        ভিk বিলেতেছন, েগৗরা  নদীয়ায় জngহণ কিরয়ােছন। তাi িবদয্াধরীগণ আর মুিনঋিষগণ ছdেবেশ 
দশর্ন কিরেত আিসেতেছন। 
 
         ধনয্ ধরা নদীয়ায় eেলা েগারা। 
 েদখ, েদখ না িবমােন িবদয্াধরীগেণ, আিসেতেছ হির দরশেন। 
 েদখ, েpমানেn হiয়া িবেভাল, মুিন ঋিষ আিসেছ সকল। 
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        িবদয্াধরীগণ আর মুিনঋিষরা েগৗরা েক ভগবােন aবতারjােন sব কিরেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  
তাঁহােদর েদিখয়া ভােব িবেভার হiেতেছন। মাsারেক বিলেতেছন, আহা! েকমন েদেখা! 
 
        িবদয্াধরীগণ o মুিনঋিষগণ গান কিরয়া sব কিরেতেছন: 
 
 পুrষগণ -- েকশব কুr কrণা দীেন, কু কাননচারী। 
 stীগণ -- মাধব মেনােমাহন মুহন মুরলীধারী। 
 সকেল -- হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার। 
 পুrষগণ -- bজিকেশার কালীয়হর কাতর-ভয়-ভ ন। 
 stীগণ -- নয়ন বাঁকা, বাঁকা িশিখপাখা, রািধকা hিদর ন। 
 পুrষগণ -- েগাবধর্নধারণ, বনকুসুমভূষণ, দােমােদর কংসদপর্হারী। 
 stীগণ -- শয্াম রাসরসিবহারী। 
 সকেল -- হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার। 
 
        িবদয্াধরীগণ যখন গাiেলন -- 
 
 ‘নয়ন বাঁকা, বাঁকা িশিখপাখা, রািধকা-hিদর ন’ 
 
        তখন ঠাকুর ীরামকৃ  গভীর-সমািধ-মেধয্ মg হiেলন। কনসাটর্ (ঐকতানবাদয্) হiেতেছ। ঠাকুেরর েকান 
hঁশ নাi। 
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ষ  পিরেcদ 
 

ৈচতনয্লীলাদশর্ন -- েগৗরেpেম মােতায়ারা ীরামকৃ  
 
        জগnাথ িমে র ঘের aিতিথ আিসয়ােছন। বালক িনমাi সদানেn সমবয়সয্েদর সিহত গান গািহয়া 
েবড়াiেতেছন: 
 
 কাঁহা েমরা বৃnাবন, কাঁহা যেশাদা মাi। 
 কাঁহা েমরা নn িপতা, কাঁহা বলাi ভাi ৷৷ 
 কাঁহা েমির ধবলী শয্ামলী, কাঁহা েমির েমাহন মুরলী। 
 ীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা েম পাi ৷৷ 
 কাঁহা েমির যমুনাতট, কাহঁা েমির বংশীবট। 
 কাঁহা েগাপনারী েমির, কাঁহা হামারা রাi ৷৷ 
 
        aিতিথ চkু বুিজয়া, ভগবানেক an িনেবদন কিরেতেছন। িনমাi েদৗিড়য়া িগয়া েসi an ভkণ কিরেতেছন। 
aিতিথ ভগবান বিলয়া তাঁহােক জািনেত পািরেলন o দশাবতােরর sব কিরয়া pসn কিরেতেছন। িম  o শচীর 
কােছ িবদায় লiবার সময় িতিন আবার গান কিরয়া sব কিরেতেছন -- 
 
 জয় িনতয্ানn েগৗরচnd জয় ভবতারণ। 
 aনাথtাণ জীবpাণ ভীতভয়বারণ ৷৷ 
 যুেগ যুেগ র , নব লীলা নব র , 
 নব তর  নব pস  ধরাভার ধারণ। 
 তাপহারী েpমবাির, িবতর রাসরসিবহারী, 
 দীনআশ-কলুষনাশ d -tাসকারণ। 
 
        sব িনেত িনেত ঠাকুর আবার ভােব িবেভার হiেতেছন। 
 
        নবdীেপর গ াতীর -- গ াsােনর পর bাhেণরা, েমেয় পুrষ ঘােট বিসয়া পূজা কিরেতেছন। িনমাi ৈনেবদয্ 
কািড়য়া খাiেতেছন। eকজন bাhণ ভারী েরেগ েগেলন, আর বলেলন, আের েবিlক! িব ুপূজার ৈনিবিদয্ েকেড় 
িনিcস -- সবর্নাশ হেব েতার! িনমাi তবুo েকেড় িনেলন, আর পলায়ন কিরেত uদয্ত হiেলন। aেনক েমেয়রা 
েছেলিটেক বড় ভালবােস। িনমাi চেল যােc েদেখ তােদর pােণ সiল না। তারা uৈcঃsের ডািকেত লািগল, 
িনমাi, িফের আয়; িনমাi িফের আয়। িনমাi িনেলন না। 
 
        eকজন িনমাiেক িফরাiবার মহামnt জািনেতন। িতিন “হিরেবাল হিরেবাল” বিলেত লািগেলন। aমিন 
িনমাi ‘হিরেবাল’ ‘হিরেবাল’ বিলেত বিলেত িফিরেলন। 
 
        মিণ ঠাকুেরর কােছ বিসয়া আেছন। বিলেতেছন, আহা! 
 
        ঠাকুর আর িsর থািকেত পািরেলন না। ‘আহা’ বিলেত বিলেত মিণর িদেক তাকাiয়া েpমাr িবসর্জন 
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কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (বাবুরাম o মাsারেক) -- েদখ, যিদ আমার ভাব িক সমািধ হয়, েতামরা েগালমাল কেরা না। 
ঐিহেকরা ঢঙ মেন করেব। 
 
        িনমাi-eর uপনয়ন। িনমাi সnয্াসী সািজয়ােছন। শচী o pিতবািসিনগণ চতুিদর্েক দাঁড়াiয়া। িনমাi গান 
গাiয়া িভkা কিরেতেছন: 
 
        েদ েগা িভkা েদ। 
 আিম নূতন েযাগী িফির েকঁেদ েকঁেদ। 
 oেগা bজবাসী েতােদর ভালবািস, 
 oেগা তাiেতা আিস, েদখ মা uপবাসী। 
 েদখ মা dাের েযাগী বেল ‘রােধ রােধ’। 
 েবলা েগল েযেত হেব িফের, 
 eকাকী থািক মা যমুনাতীের 
 আঁিখনীের িমেশ নীের, 
 চেল ধীের ধীের ধারা মৃd নােদ। 
 
        সকেল চিলয়া েগেলন। িনমাi eকাকী আেছন। েদবগণ bাhণ-bাhণী েবেশ তাঁহােক sব কিরেতেছন। 
 
 পুrষগণ -- চndিকরণ aে , নেমা বামনrপধারী। 
 stীগণ -- েগাপীগণ মেনােমাহন, ম ুকু চারী। 
 িনমাi -- জয় রােধ ীরােধ। 
 পুrষগণ -- bজবালক স , মদন মান ভ । 
 stীগণ -- unািদনী bজকািমনী, unাদ তর । 
 পুrষগণ -- ৈদতয্ছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারী। 
 stীগণ -- bজিবহারী েগাপনারী-মান-িভখারী। 
 িনমাi -- জয় রােধ ীরােধ। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ei গান িনেত িনেত সমািধs হiেলন। যবিনকা পতন হiল। কনসাটর্ বািজেতেছ। 
 

[“সংসারী েলাক dিদক রাখেত বেল” -- গ াদাস o ীবাস ] 
 
        aৈdেতর বাটীর সmুেখ ীবাসািদ কথা কিহেতেছন। মুকুn মধুর কে  গান গাiেতেছন: 
 
 আর ঘুমাio না মন। মায়ােঘাের কতিদন রেব aেচতন। 
 েক তুিম িক েহতু eেল, আপনাের ভুেল েগেল 
 চাহের নয়ন েমেল তয্জ কুsপন ৷৷ 
 রেয়েছা aিনতয্ ধয্ােন িনতয্ানn েহর pােণ, 
 তম পিরহির েহর তrণ তপন ৷৷ 
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        মুকুn বড় সুক । ীরামকৃ  মিণর িনকট pশংসা কিরেতেছন। 
 
        িনমাi বাটীেত আেছন। ীবাস েদখা কিরেত আিসয়ােছন। আেগ শিচর সে  েদখা হiল। শচী কাঁিদেত 
লািগেলন। বিলেলন, পুt আমার গৃহধেমর্ মন েদয় না। 
 
        ‘েয aবিধ েগেছ িব rপ, 
 pাণ মম কাঁেপ িনরnর, পােছ হয় িনমাi সnয্াসী।’ 
 
        eমন সময় িনমাi আিসেতেছন। শচী ীবাসেক বিলেতেছন -- 
 
        ‘আহা েদখ েদখ পাগেলর pায়, 
 আঁিখনীের বুক েভেস যায়, বল বল e ভাব েকমেন যােব?’ 
 
        িনমাi ীবাসেক েদিখয়া তাঁহার পােয় জড়াiয়া কািঁদেতেছন -- আর বিলেতেছন -- 
 
 কi pভু কi মম কৃ ভিk হেলা, 
 aধম জনম বৃথা েকেট েগল। 
 বল pভু, কৃ  কi, কৃ  েকাথা পাব, 
 েদহ পদধূিল বনমালী েযন পাi। 
 
        ীরামকৃ  মাsােরর িদেক তাকাiয়া কথা কিহেত যাiেতেছন, িকnt পািরেতেছন না। গদগদ sর! গ েদশ 
নয়নজেল ভািসয়া েগল। eকদৃে  েদিখেতেছন, িনমাi ীবােসর পা জড়াiয়া রিহয়ােছন। আর বিলেতেছন, ‘কi 
pভু কৃ ভিk েতা হল না।’ 
 
        eিদেক িনমাi পড়ুয়ােদর আর পড়াiেত পািরেতেছন না। গ াদােসর কােছ িনমাi পিড়য়ািছেলন। িতিন 
িনমাiেক বুঝাiেত আিসয়ােছন। ীবাসেক বিলেলন -- ীবাস ঠাকুর, আমরাo bাhণ, িব পূুজা কের থািক, 
আপনারা িমেল েদখিছ সংসারটা ছারখার করেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- e সংসারীর িশkা -- eo কর, oo কর। সংসারী যখন িশkা েদয়, তখন dিদক 
রাখেত বেল। 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। 
 
        গ াদাস িনমাiেক আবার বুঝাiেতেছন -- ‘oেহ িনমাi, েতামার েতা শাstjান হেয়েছ? তুিম আমার সে  
তকর্ কর। সংসারধমর্ aেপkা েকাn ধমর্ pধান, আমায় েবাঝাo। তুিম গৃহী, গৃহীর মেতা আচার না কের aনয্ আচার 
েকন কর?’ 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- েদখেল? diিদক রাখেত বলেছ! 
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        মাsার -- আjা, হাঁ। 
 
        িনমাi বিলেলন, আিম icা কের সংসারধমর্ uেপkা কির নাi; আমার বরং icা যােত সব বজায় থােক। 
িকnt -- 
 
 pভু েকাn েহতু িকছু নািহ জািন, 
 pাণ টােন িক কির িক কির, 
 ভািব কুেল রi, কুেল আর রিহেত না পাির, 
 pাণ ধায় বুঝােল না েফের, 
 সদা চায় ঝাঁপ িদেত aকুল পাথাের। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা! 
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স�ম পিরে�দ 

 

নাটযাােে িনতযানন�বশ ও �ীরামকেৃ�র উ�ীপন 

 

[মা�ার, �া�রুাম, খড়দার িনতযানন�বেশর েগা�ামী ] 

 

        ন��ীেপ িনতযানন আিসোেছন, িতিন িনমাইেক খুঁিজেতেছন এমন সমে িনমাই-এর সিহত েদখা হইা। 

িনমাইও তাহঁােক খুঁিজেতিছোন। িমােনর পর িনমাই �িােতেছন -- 

 

 সাথরক জী�ন; সতয মম ফোেছ �পন; 

 াকুাইো �ে� েদখা িদেে। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ারেক গদগদ �ের) -- িনমাই �ােছ, �ে� েদেখিছ! 

 

        �ী�াস ষড়ভুজ দশরন করেছন, আর �� করেছন। 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ ভা�াি�� হইো ষড়ভুজ দশরন কিরেতেছন। 

 

        েগৗরাে�র ঈ�র আে�শ হইোেছ। িতিন অৈ�ত, �ী�াস, হিরদাস ইতযািদর সিহত ভাে� কথা কিহেতেছন। 

 

        েগৗরাে�র ভা� �িুঝেত পািরো িনতাই গান গাইেতেছন: 

 

  কই ক�ৃ এা কেু� �াণ সই! 

 েদ ের ক�ৃ েদ, ক�ৃ এেন েদ, রাধা জােন িক েগা ক�ৃ �ই। 

 

        �ীরামক�ৃ গান শিনেত শিনেত সমািধ� হইোন। অেনককণ ওইভাে� রিহোন। কনসাটর চিােত াািগা। 

ঠাকেুরর সমািধ ভ� হইা। ইিতমেধয খড়দার িনতযানন েগা�ামীর �বেশর একিট �া� ুআিসোেছন ও ঠাকেুরর 

েচোেরর প�ােত দাড়ঁাইো আেছন। �েস ৩৪/৩৫ হইে�। ঠাকরু তাহঁােক েদিখো আনেন ভািসেত াািগোন। 

তাহঁার হাত ধিরো কত কথা কিহেতেছন। মােঝ মােঝ তাহঁােক �িােতেছন, “এখােন �েসা না; তুিম এখােন থাকো 

খ�ু উ�ীপন হে।” সে�েহ তাহার হাত ধিরো েযন েখাা কিরেতেছন। সে�েহ মেুখ হাত িদো আদর কিরেতেছন। 

 

        েগা�ামী চিাো েগো মা�ারেক �িােতেছন, “ও �ড় পি�ত, �াপ �ড় ভ�। আিম খড়দার শযামসুনর 

েদখেত েগো, েয েভাগ একশ টাকা িদো পাওো যাে না েসই েভাগ এেন আমাে খাওোে। 

 

        “এর াকণ �ড় ভাা; একটু েনেড়েচেড় িদো ৈচতনয হে। ওেক েদখেত েদখেত �ড় উ�ীপন হে। আর 

একটু হো আিম দািঁড়ো পড়তুম।” 

 

        েগা�ামীেক েদিখেত েদিখেত আর একটু হো ঠাকেুরর ভা�সমািধ হইত; এই কথা �িােতেছন। 
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        য�িনকা উিঠো েগা। রাজপেথ িনতযানন মাথাে হাত িদো র�ে�াত �� কিরেতেছন। মাধাই কািসর 

কানা ছুঁিড়ো মািরোেছন; িনতাইেের �েকপ নাই। েগৗরে�েম গরগর মােতাোরা! ঠাকরু ভা�াি��। েদিখেতেছন, 

িনতাই জগাই মাধাইেক েকাা িদে�ন। িনতাই �িােতেছন: 

 

 �াণ ভের আে হির �িা, েনেচ আে জগাই মাধাই। 

 েমেরছ ে�শ কেরছ, হির �ো নাচ ভাই ৷৷ 

 �াের হিরে�াা; ে�িমক হির ে�েম িদে� েকাা। 

 েতাা ের েতাা হিরনােমর েরাা ৷৷ 

 পাওিন ে�েমর �াদ, ওের হির �ো কাদঁ, েহরি� হদে চাদঁ। 

 ওের ে�েম েতােদর নাম ি�াা�, ে�েম িনতাই ডােক তাই ৷৷ 

 

        এই�ার িনমাই শচীেক স�যােসর কথা �িােতেছন। 

 

        শচী মিূছরতা হইোন। মছূরা েদিখো দশরক�নৃ অেনেক হাহাকার কিরেতেছন। �ীরামক�ৃ অণমুা� ি�চিাত না 

হইো একদেৃ� েদিখেতেছন; েক�া নেেনর েকােণ একি�ন ুজা েদখা িদোেছ! 
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a ম পিরেcদ 
 

েগৗরা েpেম মােতায়ারা ঠাকুর ীরামকৃ  
 
        aিভনয় সমাp হiল। ঠাকুর গািড়েত uিঠেতেছন। eকজন ভk িজjাসা কিরেলন, েকমন েদখেলন? ঠাকুর 
হািসেত হািসেত বিলেলন, “আসল নকল eক েদখলাম।” 
 
        গািড় মেহnd মুখুেjর কেল যাiেতেছ। হঠাৎ ঠাকুর ভাবািব  হiেলন। িকয়ৎkণ পের েpমভের আপনা-
আপিন বিলেতেছন, -- 
 
        “হা কৃ ! েহ কৃ ! jান কৃ ! pাণ কৃ ! মন কৃ ! আtা কৃ ! েদহ কৃ !” আবার বিলেতেছন, “pাণ েহ 
েগািবn, মম জীবন!” 
 
        গািড় মুখুেjেদর কেল েপৗঁিছল। aেনক যt কিরয়া মেহnd ঠাকুরেক খাoয়াiেলন। মিণ কােছ বিসয়া। 
ঠাকুর সেsেহ তাঁহােক বিলেতেছন, তুিম িকছু খাo না। হােত কিরয়া েমঠাi pসাদ িদেলন। 
 
        eiবার ীরামকৃ  দিkেণ র-কালীবািড়েত যাiেতেছন। গািড়েত মেহnd মুখুেj আরo d-িতনিট ভk। 
মেহnd খািনকটা eিগেয় েদেবন। ঠাকুর আনেn যাiেতেছন o গান আরm কিরেলন। 
 
 েগৗর িনতাi েতামরা d ভাi। 
 
        মিণ সে  সে  গাiেতেছন। 
 
        মেহnd তীেথর্ যাiেবন। ঠাকুেরর সিহত েসi সব কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মেহেndর pিত, সহােসয্) -- েpেমর a রু না হেত হেত সব িকেয় যােব। 
 
        “িকnt শী  eস। আহা, aেনকিদন েথেক েতামার বািড়েত যাব মেন কেরিছলাম, তা eকবার েদখা হল েবশ 
হল।” 
 
        মেহnd -- আjা, জীবন সাথর্ক হল! 
 
        ীরামকৃ  -- সাথর্ক েতা আেছনi। আপনার বাপo েবশ! েসিদন েদখলাম; aধয্ােt িব াস। 
 
        মেহnd -- আjা, কৃপা রাখেবন েযন ভিk হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম খুব uদার সরল। uদার সরল না হেল ভগবানেক পাoয়া যায় না। কপটতা েথেক aেনক 
দূর। 
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        মেহnd শয্ামবাজােরর কােছ িবদায় লiেলন। গািড় চিলেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- যd মিlক িক করেল? 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর সকেলর ম েলর জনয্ ভািবেতেছন। ৈচতনয্েদেবর নয্ায় iিনo িক ভিk িশখাiেত 
েদহধারণ কিরয়ােছন? 
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সাধারণ bাh সমােজ ীরামকৃ  -- dগর্াপূজা িদবেস 
 

pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  সাধারণ bাhসমাজমিnের 
 

[মাsার, হাজরা, িবজয়, িশবনাথ, েকদার ] 
 
        আজ ীরামকৃ  কিলকাতা নগরীেত আগমন কিরয়ােছন। সpমীপূজা, kবার, 26েশ েসেpmর, 1884 

ী াb। ঠাকুেরর aেনকgিল কাজ। শারদীয় মেহাৎসব -- রাজধানীমেধয্ িহnরু pায় ঘের ঘের আজ মােয়র সpমী 
পূজা আরm। ঠাকুর aধেরর বািড় pিতমাদশর্ন কিরেবন o আনnময়ীর আনেnাৎসেব েযাগদান কিরেবন। আর 
eকিট সাধ, ীযুk িশবনাথেক দশর্ন কিরেবন। 
 
        েবলা আnাজ di pহর হiেত সাধারণ bাhসমােজর ফুটপােথর uপর eকিট ছািত হােত কিরয়া মাsার 
পাদচারণ কিরেতেছন। eকটা বািজল, diটা বািজল, ঠাকুর আিসেলন না। ীযুk মহলানিবেশর িডেsনসািরর 
ধােপ মােঝ মােঝ বিসেতেছন; dগর্াপূজা uপলেk েছেলেদর আনn o আবালবৃd সকেলর বয্sভাব েদিখেতেছন। 
 
        েবলা িতনটা বািজল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুেরর গািড় আিসয়া uপিsত। গািড় হiেত aবতরণ কিরয়াi 
সমাজমিnর দৃে  ঠাকুর করেজােড় pণাম কিরেলন। সে  হাজরা o আর di-eকিট ভk। মাsার ঠাকুেরর দশর্ন 
লাভ কিরয়া তাঁহার চরণবnনা কিরেলন। ঠাকুর বিলেলন, “আিম িশবনােথর বািড় যাiব।” ঠাকুেরর আগমনবাতর্া 

িনয়া েদিখেত েদিখেত কেয়কিট bাhভk আিসয়া জুিটেলন। তাঁহারা ঠাকুরেক সে  কিরয়া bাhপাড়ার মেধয্ 
িশবনােথর বািড়র dারেদেশ তাঁহােক লiয়া েগেলন। িশবনাথ বািড়েত নাi। িক হiেব? েদিখেত েদিখেত ীযুk 
িবজয় (েগাsামী), ীযুk মহলানিবশ iতয্ািদ bাhসমােজর কতৃর্পেkরা uপিsত হiেলন o ঠাকুরেক aভয্থর্না 
কিরয়া সমাজমিnরমেধয্ লiয়া েগেলন। ঠাকুর eকটু বসুন -- iিতমেধয্ িশবনাথ আিসয়া পিড়েলo পিড়েত 
পােরন। 
 
        ঠাকুর আনnময়, সহাসয্বদেন আসন gহণ কিরেলন। েবদীর িনেচ েয sােন সংকীতর্ন হেয় েসi sােন 
বিসবার আসন কিরয়া েদoয়া হiল। িবজয়ািদ aেনকgিল bাhভk সmুেখ বিসেলন। 
 

[সাধারণ bাhসমাজ o সাiনেবর্াড, সাকার-িনরাকার -- সমnয় ] 
 
        ীরামকৃে  (িবজয়েক, সহােসয্) -- নলাম, eখােন নািক সাiনেবাডর্ আেছ। aনয্ মেতর েলাক নািক 
eখােন আসবার েজা নাi! নেরnd বলেল, সমােজ িগেয় কাজ নাi, িশবনােথর বািড়েত েযo। 
 
        “আিম বিল সকেলi তাঁেক ডাকেছ। েdষােdষীর দরকার নাi। েকu বলেছ সাকার, েকu বলেছ িনরাকার। 
আিম বিল, যার সাকাের িব াস, েস সাকারi িচnা কrক। যার িনরাকাের িব াস, েস িনরাকােরi িচnা কrক। 
তেব ei লা েয, মতুয়ার বুিd (Dogmatism) ভাল নয়, aথর্াৎ আমার ধমর্ িঠক আর সকেলর ভুল। আমার ধমর্ 
িঠক; আর oেদর ধমর্ িঠক িক ভুল, সতয্ িক িমথয্া; e আিম বুঝেত পািcেন -- e-সব ভাল। েকননা ঈ েরর 
সাkাৎকার না করেল তাঁর srপ বুঝা যায় না। কবীর বলত, ‘সাকার আমার মা, িনরাকার আমার বাপ। কােকা 
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িনেnা, কােকা বেnা, েদােনা পাlা ভারী।’ 
 
        “িহn ু, মুসলামান, ী ান, শাk, ৈশব, ৈব ব, ঋিষেদর কােলর bhjানী o iদানীং bhjানী েতামরা -- 
সকেলi eক বstেক চািহেছা। তেব যার যা েপেট সয়, মা েসirপ বয্বsা কেরেছন। মা যিদ বািড়েত মাছ আেনন, 
আর পাঁচিট েছেল থােক, সকলেকi েপালাo কািলয়া কের েদন না। সকেলর েপট সমান নয়। কাr জনয্ মােছর 
েঝােলর বয্বsা কেরন। িকnt মা সকলেকi সমান ভালবােসন। 
 
        “আমার ভাব িক জােনা? আিম মাছ সবরকম েখেত ভালবািস। আমার েমেয়িল sভাব! (সকেলর হাসয্) 
আিম মাছ ভাজা, হলুদ িদেয় মাছ, টেকর মাছ, বািট-চcিড় -- e-সব তােতi আিছ। আবার মুিড়ঘেnােতo আেছ, 
কািলয়া েপােলায়ােতo আিছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “িক জােনা? েদশ-কাল-পাt েভেদ ঈ র নানা ধমর্ কেরেছন। িকnt সব মতi পথ, মত িকছু ঈ র নয়। তেব 
আnিরক ভিk কের eকটা মত আ য় কেl তাঁর কােছ েপাঁছােনা যায়। যিদ েকান মত আ য় কের তােত ভুল 
থােক, আnিরক হেল িতিন েস ভুল ধিরেয় েদন। যিদ েকu আnিরক জগnাথদশর্েন েবেরায়, আর ভুেল 
দিkণিদেক না িগেয় utরিদেক যায়, তাহেল aবশয্ পেথ েকu বেল েদয় oেহ, oিদেক েযo না -- দিkণিদেক 
যাo। েস বয্িk কখনo না কখনo জগnাথদশর্ন করেব। 
 
        “তেব aেনয্র মত ভুল হেয়েছ, e-কথা আমােদর দরকার নাi। যাঁর জগৎ, িতিন ভাবেছন। আমােদর 
কতর্বয্, িকেস েজা েসা কের জগnাথদশর্ন হয়। তা েতামােদর মতিট েবশ েতা। তাঁেক িনরাকার বলছ, e েতা েবশ। 
িমছিরর rিট িসেধ কের খাo, আর আড় কের খাi, িমি  লাগেব। 
 
        “তেব মতুয়ার বুিd ভাল নয়। তুিম বhrিপর গl েনছ। eকজন বােহয্ কেt িগেয় গােছর uপর বhrপী 
েদেখিছল, বnুেদর কােছ eেস বলেল, আিম eকিট লাল িগরিগিট েদেখ eলুম। তার িব াস, eকবাের পাকা লাল। 
আর-eকজন েসi গাছতলা েথেক eেস বলেল েয আিম eকিট সবুজ িগরিগিট েদেখ eলুম। তার িব াস eেকবাের 
পাকা সবুজ। িকnt েয গাছতলায় বাস কেtা, েস eেস বলেল, েতামরা যা বলেছা সব িঠক তেব জােনায়ারিট কখন 
লাল কখন সবুজ, কখন হলেদ, আবার কখন েকান রঙ থােক না। 
 
        “েবেদ তাঁেক সgণ িনgর্ণ di বলা হেয়েছ। েতামরা িনরাকার বলেছা। eকেঘেয়। তা েহাক। eকটা িঠক 
জানেল, aনয্টাo জানা যায়। িতিনi জািনেয় েদন। েতামােদর eখােন েয আেস, েস eঁেকo জােন o ঁেকo জােন।” 
(di-eকজন bাhভেkর pিত a িুল িনেদর্শ) 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

িবজয় েগাsামীর pিত uপেদশ 
  
        িবজয় তখনo সাধারণ bাhসমাজভুk, oi bাhসমােজ eকজন েবতনেভাগী আচাযর্। আজকাল িতিন 
bাhসমােজর সব িনয়ম মািনয়া চিলেত পািরেতেছন না। সাকারবাদীেদর সে o িমিশেতেছন। ei সকল লiয়া 
সাধারণ bাhসমােজর কতৃর্পkীয়েদর সে  তাঁহার মনাnর হiেতেছ। সমােজর bাhভkেদর aেনেকi তাঁহার 
uপর aসnt  হiয়ােছন। ঠাকুর হঠাৎ িবজয়েক লkয্ কিরয়া আবার বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত সহােসয্) -- তুিম সাকারবাদীেদর সে  েমেশা বেল েতামার নািক বড় িনnা 
হেয়েছ? েয ভগবােনর ভk তার কূটs বুিd হoয়া চাi। েযমন কামারশােলর নাi। হাতুিড়র ঘা aনবরত পড়েছ, 
তবু িনিবর্কার। aসৎ েলােক েতামােক কত িক বলেব, িনnা করেব! তুিম যিদ আnিরক ভগবানেক চাo, তুিম সব 
সহয্ করেব। d েলােকর মেধয্ েথেক িক আর ঈ রিচnা হয় না? েদখ না, ঋিষরা বেনর মেধয্ ঈ রেক িচnা 
করেতা। চািরিদেক বাঘ, ভাlুক, নানা িহংs জnt। aসৎ েলােকর, বাঘ ভাlুেকর sভাব; েতেড় eেস aিন  করেব। 
 
        “ei কেয়কিটর কাছ েথেক সাবধান হেত হয়! pথম, বড়মানুষ। টাকা েলাকজন aেনক, মেন করেল 
েতামার aিন  করেত পাের; তােদর কােছ সাবধােন কথা কiেত হয়। হয়েতা যা বেল, সায় িদেয় েযেত হয়! 
তারপর কুকুর। যখন কুকুর েতেড় আেস িক েঘu েঘu কের, তখন দাঁিড়েয় মুেখর আoয়াজ কের তােক ঠা া 
করেত হয়। তারপর ষাঁড়। gঁতুেত eেল, তােকo মুেখর আoয়াজ কের ঠা া করেত হয়। তারপর মাতাল। যিদ 
রািগেয় দাo, তাহেল বলেব, েতার েচৗdপুrষ, েতার েহন েতন, -- বেল গালাগািল িদেব। তােক বলেত হয়, িক 
খুেড়া েকমন আছ? তাহেল খুব খুিশ হেয় েতামার কােছ বেস তামাক খােব। 
 
        “aসৎ েলাক েদখেল আিম সাবধান হেয় যাi। যিদ েকu eেস বেল, oেহ hেঁকাটুেকা আেছ? আিম বিল 
আেছ। 
 
        “েকu েকu সােপর sভাব। তুিম জান না, েতামায় েছাবল েদেব। েছাবল সামলােত aেনক িবচার আনেত 
হয়। তা না হেল হয়েতা েতামার eমন রাগ হেয় েগল েয, তার আবার uলেট aিন  করেত icা হয়। তেব মােঝ 
মােঝ সৎস  বড় দরকার। সৎস  কেl তেব সদসৎ িবচার আেস।” 
 
        িবজয় -- aবসর নাi, eখােন কােজ আবd থািক। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা আচাযর্; aেনয্র ছুিট হয়, িকnt আচােযর্র ছুিট নাi। নােয়ব eকধার শািসত কেl পর, 
কিমদার আর-eকধার শাসন করেত তােক পাঠান। তাi েতামার ছুিট নাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        িবজয় (কৃতা িল হiয়া) -- আপিন eকটু আশীবর্াদ কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব ajােনর কথা। আশীবর্াদ ঈ র করেবন। 
 

[গৃহs bhjানীেক uপেদশ -- গৃহsা ম o সnয্াস ] 
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        িবজয় -- আjা, আপিন িকছু uপেদশ িদন। 
 
        ীরামকৃ  (সমাজগৃেহর চতুিদর্েক দৃি  িনেkপ কিরয়া, সহােসয্) -- e eরকম েবশ! সাের মােত সারo 
আেছ, মাতo আেছ। (সকেলর হাসয্) আিম েবশ কািটেয় jেল েগিছ। (সকেলর হাসয্) নk েখলা জান? সেতর 
েফাঁটার েবিশ হেল jেল যায়। eকরকম তাস েখলা। যারা সেতর েফাঁটার কেম থােক, যারা পাঁেচ থােক, সাত 
থােক, দেশ থােক, তারা েসয়ানা। আিম েবিশ কািটেয় jেল েগিছ। 
 
        “েকশব েসন বািড়েত েলকচার িদেল। আিম েনিছলুম। aেনক েলাক বেস িছল। িচেকর িভতের েমেয়রা 
িছল। েকশব বলেল, ‘েহ ঈ র, তুিম আশীবর্াদ কর, েযন আমরা ভিk-নদীেত eেকবাের ডুেব যাi।’ আিম েহেস 
েকশবেক বললুম, ভিk-নদীেত যিদ eেকবাের ডুেব যােব, তাহেল িচেকর িভতর যাঁরা রেয়েছন, oেঁদর দশা িক 
হেব? তেব eক কমর্ কেরা, ডুব েদেব, আর মােঝ মােঝ আড়ায় uঠেব। eেকবাের ডুেব তিলেয় েযo না। ei কথা 

েন েকশব আর সকেল েহা-েহা কের হাসেত লাগল। 
 
        “তা েহাক। আnিরক হেল সংসােরo ঈ রলাভ করা যায়। ‘আিম o আমার’ -- eiিট ajান। েহ ঈ র, 
তুিম o েতামার -- eiিট jান। 
 
        “সংসাের থােকা, েযমন বড়মানুেষর বািড়র িঝ। সব কাজ কের, েছেল মানুষ কের, বাবুর েছেলেক বেল 
আমার হির, িকnt তার মন েদেশ পেড় থােক। েতমিন সংসাের সব কমর্ কর িকnt ঈ েরর িদেক মন েরেখা। আর 
েজেনা েয, গৃহ, পিরবার পুt -- e-সব আমার নয়, e-সব তাঁর। আিম েকবল তাঁর দাস। 
 
        “আিম মেন তয্াগ করেত বিল। সংসারতয্াগ বিল না। aনাসk হেয় সংসাের েথেক, আnিরক চাiেল, তাঁেক 
পাoয়া যায়।” 
 

[bাhসমাজ o ধয্ানেযাগ -- Yoga Subjective and Objective] 
 
        (িবজেয়র pিত) -- “আিমo চkু বুেজ ধয্ান কt ুম। তারপর ভাবলুম। eমন কl েল (চkু বুজেল) ঈ র 
আেছন, আর eমন কlেল (চkু খুলেল) িক ঈ র নাi, চkু খুেলo েদখিছ, ঈ র সবর্ভূেত রেয়েছন। মানুষ, 
জীবজnt, গাছপালা, চndসূযর্মেধয্, জেল, sেল -- সবর্ভূেত িতিন আেছন।” 
 

[িশবনাথ -- ীযুk েকদার চাটুেজয্ ] 
 
        “েকন িশবনাথেক চাi? েয aেনকিদন ঈ রিচnা কের, তার িভতর সার আেছ। তার িভতর ঈ েরর শিk 
আেছ। আবার েয ভাল গায়, ভাল বাজায়, েকান eকটা িবদয্া খুব ভালরকম জােন, তার িভতেরo সার আেছ। 
ঈ েরর শিk আেছ। eিট গীতার মত1। চnীেত আেছ, েয খুব সুnর, তার িভতরo সার আেছ, ঈ েরর শিk 
আেছ। (িবজেয়র pিত) আহা! েকদােরর িক sভাব হেয়েছ! eেসi কাঁেদ! েচাখ dিট সবর্দাi েযন ছানাবড়া হেয় 
আেছ।” 
                                                 
1 যd যিdভূিতমৎ সttং ীমদূিজর্তেমব বা। 
  তtেদবাবগc tং মম েতেজাঽশসmবm ।।                                                                                  [গীতা, 10/41] 
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        “িবজয় -- েসখােন2 েকবল আপনার কথা, আর িতিন আপনার কােছ আসবার জনয্ বয্াকুল! 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। bাhভেkরা নমsার কিরেলন। িতিনo তাঁহািদগেক নমsার 
কিরেলন। ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। aধেরর বািড়েত pিতমাদশর্ন কিরেত যাiেতেছন। 
 
 
 

                                                 
2 েকদারনাথ চাটুেjয্, পরমভk; তখন সরকারী কাজ uপলেk ঢাকায় িছেলন। ীিবজয় িগsামী যখন ঢাকায় মােঝ মােঝ যাiেতন,    
তখন তাঁহার সিহত েদখা হiত। dজেনi ভk, পরsর দশর্েন আনn কিরেতন। 



১৮৮৪, ২৮েশ েসে��র 

 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

রােমর বাটীেত ভ�সে� �ীরামকৃ� 

 

�থম পিরে�দ 

 

মহা�মীিদবেস রােমর বাটীেত �ীরামক�ৃ 

 

[িবজয়, েকদার, রাম, সুের�, চিুন, নের�, িনর�ন, বাবরুাম, মা�ার ] 

 

        আজ রিববার, মহা�মী, ২৮েশ েসে��র, ১৮৮৪ �ী�া�। ঠাকরু �ীরামক�ৃ কিলকাতায় �িতমাদশরন 

কিরেত আিসয়ােছন। অধেরর বািড় শারদীয় দেেরা্সব হইেতেছ। ঠাকেুরর িতনিদন িনম�ণ। অধেরর বািড় 

�িতমাদশরন কিরবার পেূবর রােমর বািড় হইয়া যাইেতেছন। িবজয়, েকদার, রাম, সুের�, চুিনলাল, নের�, িনর�ন, 

নারাণ, হিরশ, বাবরুাম, মা�ার ইতযািদ অেনক উপি�ত আেছন। বলরাম, রাখাল এখন ব�ৃাবনধােম বাস 

কিরেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (িবজয় ও েকদার দেৃ�, সহােসয) -- আজ েবশ িমেলেছ। দজেনই একভােবর ভাবী। িবজেয়র 

�িত) হযাাো, িশবনাথ? আপিন -- 

 

        িবজয় -- আ�া হাা, িতিন শেনেছন। আমার সে� েদখা হয়িন। তেব আিম সংবাদ পািঠেয়িছলমু, আর িতিন 

শেনওেছন। 

 

        ঠাকরু িশবনােথর বািড় িেয়ািছেলন, তাাহার সিহত েদখা কিরবার জনয িক� েদখা হয় না। পের িবজয় সংবাদ 

িদয়ািছেলন, িক� িশবনাথ কােজর িভেড় আজও েদখা কিরেত পােরন নাই। 

 

        �ীরামক�ৃ (িবজয়ািদর �িত) -- মেন চািরিট সাধ উেঠেছ। 

 

        “েবগন িদেয় মােছর েঝাল খাব। িশবনােথর সে� েদখা করব। হিরনােমর মালা এেন ভে�রা জপেব, 

েদখব। আর আটআনার কারণ অ�মীর িদেন তে�র সাধেকরা পান করেব, তাই েদখব আর �ণাম করব।” 

 

        নের� স�েুখ বিসয়া। এখন বয়স ২২/২৩। কথাগিল বিলেত বিলেত ঠাকেুরর দিৃ� নেরে�র উপর পিড়ল। 

ঠাকরু দাাড়াইয়া পিড়েলন ও সমািধ� হইেলন। নেরে�র হাাটুেত একিট পা বাড়াইয়া িদয়া ওইভােব দাাড়াইয়া 

আেছন। স�ণূর বাহযশূনয, চক ু��হীন! 

 

[God impersonal and personal -- সি�দান� ও কারণান�ময়ী -- রাজিষর ও ��িষর! ঈ�রেকািট ও জীবেকািট 

-- িনতযিসেের থাক ] 

 

        অেনককণ পের সমািধ ভ� হইল। এখনও আনে�র েনশা ছিুটয়া যায় নাই। ঠাকরু আপনা-আপিন কথা 

কিহেতেছন, ভাব� হইয়া নাম কিরেতেছন। বিলেতেছন -- সি�দান�! সি�দান�! সি�দান�! বলব? না, আজ 

কারণান�ময়ী! কারণান�ময়ী! সা ের ো মা পা ধা িন। িন-েত থাকা ভাল নয় -- অেনককণ থাকা যায় না। এক 

�াম িনেচ থাকব। 
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        “�ূল, সূ�, কারণ, মহাকারণ! মহাকারেণ েেেল চুপ। েসখােন কথা চেল না! 

 

        “ঈ�রেকািট মহাকারেণ িেেয় িফের আসেত পাের। অবতারািদ ঈ�রেকািট। তারা উপের উেঠ, আবার 

িনেচও আসেত পাের। ছােদর উপের উেঠ, আবার িসািড় িদেয় েনেম িনেচ আনােোনা করেত পাের। অনুেলাম, 

িবেলাম। সাতেতালা বািড়, েকউ বারবািড় পযর্  েযেত পাের। রাজার েছেল, আপনার বািড় সাতেতালায় যাওয়া 

আসা করেত পাের। 

 

        “এক-একরকম তুবিড় আেছ, একবার একরকম ফুল েকেট েেল, তারপর খািনককণ আর-একরকম ফুল 

কাটেছ তারপর আবার আর-একরকম। তার নানারকম ফুলকাটা ফুেরায় না। 

 

        “আর-একরকম তুবিড় আেছ, আগন েদওয়ার একটু পেরই ভস কের উেঠ েভেঙ যায়! যিদ সাধয-সাধনা 

কের উপের যায়, েতা আর এেস খপর েদয় না। জীবেকািটর সাধয-সাধনা কের সমািধ হেত পাের। িক� সমািধর 

পর িনেচ আসেত বা এেস খপর িদেত পাের না। 

 

        “একিট আেছ, িনতযিসেের থাক। তারা জ�াবিধ ঈ�রেক চায়, সংসাের েকান িজিনস তােদর ভাল লােে 

না। েবেদ আেছ, েহামাপািখর কথা। এই পািখ খবু উাচু আকােশ থােক। ওই আকােশই িডম পােড়। এত উাচুেত 

থােক েয িডম অেনকিদন ধের পড়েত থােক। পড়েত পড়েত িডম ফুেট যায়। তখন ছানািট পড়েত থােক। 

অেনকিদন ধের পেড়। পড়েত পড়েত েচাখ ফুেট যায়। যখন মািটর কােছ এেস পেড়, তখন তার ৈচতনয হয়। তখন 

বঝুেত পাের েয, মািট োেয় েঠকেলই মতুৃয। পািখ িচ্কার কের মার িদেক েচাাচা েদৗড়। মািটেত মতুৃয, মািট েদেখ 

ভয় হেয়েছ! এখন মােক চায়! মা েসই উাচু আকােশ আেছ। েসই িদেক েচাাচা েদৗড়! আর েকান িদেক দিৃ� নাই। 

 

        “অবতাের সে� যারা আেস, তারা িনতযিসে, কার বা েশষ জ�। 

 

        (িবজেয়র �িত) -- “েতামােদর দই-ই আেছ। েযাে ও েভাে। জনক রাজার েযােও িছল, েভােও িছল। তাই 

জনক রাজিষর, রাজা ঋিষ, দই-ই। নারদ েদবিষর। শকেদব ��িষর। 

 

        “শকেদব ��িষর, শকেদব �ানী নন, �ােনর ঘনমিূতর। �ানী কােক বেল? �ান হেয়েছ যার -- সাধয-সাধনা 

কের �ান হেয়েছ। শকেদব �ােনর মিূতর অথরা্ �ােনর জমাটবাাধা। এমিন হেয়েছ সাধয-সাধনা কের নয়।” 

 

        কথাগিল বিলেত বিলেত ঠাকরু �ীরামক�ৃ �কিৃত� হইেলন। এখন ভ�েদর সিহত কথা কিহেত পািরেবন। 

 

        েকদারেক োন কিরেত বিলেলন। েকদার োইেতেছন: 

 

        (১) - মেনর কথা কইব িক সই কইেত মানা। 

 দরদী নইেল �াণ বাােচ না ৷৷ 

 মেনর মানুষ হয় েয-জনা, 

        ও তার নয়েনেত যায় েো েচনা, েস দই-এক জনা, 

        ভােব ভােস রেস েডােব, ও েস উজান পেথ কের আনােোনা ৷৷ 

 (ভােবর মানুষ উজান পেথ কের আনােোনা।) 
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        (২) - েৌর ে�েমর েঢউ েলেেেছ োয়। 

        তার িহে�ােল পাষ�-দলন এ-��া� তিলেয় যায় ৷৷ 

 মেন কির ডুেব তিলেয় রই, 

        েৌরচাােদর ে�ম-কিুমের িেেলেছ েো সই। 

 এমন বযথার বযথী েক আর আেছ 

 হাত ধের েটেন েতালায় ৷৷ 

 

        (৩) - েয-জন ে�েমর ঘাট েচেন না। 

 

        োেনর পর আবার ঠাকরু ভ�েদর সিহত কথা কিহেতেছন। �ীযু� েকশব েসেনর ভাইেপা ন�লাল উপি�ত 

িছেলন। িতিন ও তাার দই-একিট �া�ব�ু ঠাকেুরর কােছই বিসয়ািছেলন। 

 

        �ীরামক�ৃ (িবজয়ািদ ভ�েদর �িত) -- কারেণর েবাতল একজন এেনিছল, আিম ছাুেত িেেয় আর পারলমু 

না। 

 

        িবজয় -- আহা! 

 

        �ীরামক�ৃ -- সহজান� হেল অমিন েনশা হেয় যায়! মদ েখেত হয় না। মার চরণামতৃ েদেখ আমার েনশা 

হেয় যায়। িঠক েযন পাাচ েবাতল মদ েখেল হয়! 

 

[�ানী ও ভ�েদর অব�া -- �ানী ও ভ�েদর আহােরর িনয়ম ] 

 

        “এ অব�ায় সব সময় সবরকম খাওয়া চেল না।” 

 

        নের� -- খাওয়া-দাওয়া স�ে� যদ�ৃালাভই ভাল। 

 

        �ীরামক�ৃ -- অব�া িবেশেষ উিট হয়। �ানীর পেক িকছেুতই েদাষ নাই। েীতার মেত �ানী আপিন খায় 

না, ক�ুিলনীেক আহিত েদয়। 

 

        “ভে�র পেক উিট নয়। আমার এখনকার অব�া, -- বামেুনর েদওয়া েভাে না হেল েখেত পাির না! আেে 

এমন অব�া িছল, দিকেণ�েরর ওপার েথেক মড়ােপাড়ার েয ে� আসেতা, েসই ে� নাক িদেয় েটেন িনতাম এত 

িম� লােেতা। এখন স�াইেয়র েখেত পাির না। 

 

        “পাির না বেট, আবার এক-একবার হয়ও। েকশব েসেনর ওখােন (নবব�ৃাবন) িথেয়টাের আমায় িনেয় 

িেেয়িছল। লিুচ, ছ�া আনেল। তা েধাবা িক নািপত আনেল, জািন না। (সকেলর হাসয) েবশ েখলমু। রাখাল বলেল, 

একটু খাও। 

 

        (নেরে�র �িত) -- “েতামার এখন হেব। তুিম এেতও আছ, আবার ওেতও আছ! তুিম এখন সব েখেত 

পারেব। 



১৮৮৪, ২৮েশ েসে��র 

 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 

        (ভ�েদর �িত) -- “শূকর মাংস েখেয় যিদ ঈ�ের টান থােক, েস েলাক ধনয! আর হিবষয কের যিদ 

কািমনী-কা�েন মন তােক, তাহেল েস িধক।” 

 

[পবূরকথা -- �থম উ�ােদ ���ান ও জািতেভদবিুে তযাে -- কামারপকুরু েমন; ধনী কামািরনী; রামলােলর বাপ -- 

েোিব� রােয়র িনকট আ�াম� ] 

 

        “আমার কামারবািড়র দাল েখেত ই�া িছল; েছেলেবলা েথেক কামাররা বলত বামনুরা িক রাাধেত যােন? 

তাই েখলমু, িক�, কামাের কামাের ে� 

1
। (সকেলর হাসয) 

 

        “েোিব� রােয়র কােছ আ�াম� িনলাম। কিুঠেত পযাাজ িদেয় রা�া ভাত হল। খািনক েখলমু। মিণ মি�েকর 

(বরাহনেেরর) বাোেন বযা�ুন রা�া েখলমু, িক�  েকমন একটা েঘ�া হল। 

 

        “েদেশ েেলমু; রামলােলর বাপ ভয় েপেল। ভাবেল, যার তার বািড়েত খােব। ভয় েপেল, পােছ তােদর 

জােত বার কের েদয়। আিম তাই েবিশ িদন থাকেত পারলমু না; চেল এলমু।” 

 

[েবদ, পরুাণ, ত�মেত শোচার িকরপ ] 

 

        “েবদ পরুােণ বেলেছ শোচার। েবদ পরুােণ যা বেল েেেছ -- ‘কেরা না, অনাচার হেব’ -- তে� আবার তাই 

ভাল বেলেছ। 

 

        “িক অব�াই েেেছ! মখু করতুম আকাশ-পাতাল েজাড়া, আর ‘মা’ বলতুম। েযন, মােক পাকেড় আনিছ। 

েযন জাল েফেল মাছ হড়হড় কের েটেন আনা। োেন আেছ: 

 

 এবার কালী েতামায় খাব। (খাব খাব েো দীন দয়াময়ী)। 

 (তারা ে�েযােে জ� আমার) 

 ে�েযােে জনিমেল েস হয় মা-েখাকা েছেল। 

 এবার তুিম খাও িক আিম খাই মা, দটার একটা কের যাব ৷৷ 

 হােত কালী মেুখ কালী, সবরাে� কালী মািখব। 

 যখন আসেব শমন বাাধেব কেস, েসই কালী তার মেুখ িদব ৷৷ 

 খাব খাব বিল মা েো উদর� কিরব। 

 এই হিদপেে বসাইেয়, মেনামানেস পিূজব ৷৷ 

 যিদ বল কালী েখেল, কােলর হােত েঠকা যাব। 

 আমার ভয় িক তােত, কালী ব’েল কােলের কলা েদখাব ৷৷ 

 ডািকনী েযািেনী িদেয়, তরকারী বানােয় খাব। 

 ম�ুমালা েকেড় িনেয় অ�ল স�রা চড়াব ৷৷ 

 কালীর েবটা �ীরাম�সাদ, ভালমেত তাই জানাব। 

 তােত মে�র সাধন, শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ৷৷ 

                                                 
১ ঠাকরু তাাহার িভকামাতা ধনী কামািরনীর বািড়েত িেয়ািছেলন। 
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        “উ�ােদর মতন অব�া হেয়িছল। এই বযাকলুতা!” 

 

        নের� োন োইেত লািেেলন: 

 

 আমায় েদ মা পােল কের, আর কাজ নাই �ানিবচাের। 

 

        োন শিনেত শিনেত ঠাকরু আবার সমািধ�। 

 

        সমািধভে�র পর ঠাকরু িেিররানীর ভাব আেরাপ কিরয়া আেমনী োইেতেছন। িেিররানী বলেছন, 

পরুবাসীের! আমার িক উমা এেসেছ? ঠাকরু ে�েমা�ৎ হইয়া োন োইেতেছন। 

 

        োেনর পর ঠাকরু ভ�েদর বিলেতেছন, “আজ মহা�মী িকনা; মা এেসেছন! তাই এত উ�ীপন হে�!” 

 

        েকদার -- �ভু! আপিনই এেসেছন। মা িক আপিন ছাড়া? 

 

        ঠাকুর অনযিদেক দিৃ�িনেকপ কিরয়া আনমেন োন ধিরেলন: 

 

 তাের কই েপলমু সই, হলাম যার জনয পােল। 

 ��া পােল, িব�ু পােল, আর পােল িশব। 

 িতন পােেল যুি� কের ভাঙল নব�ীপ ৷৷ 

 আর এক পােল েদেখ এলাম ব�ৃাবন মােঝ। 

 রাইেক রাজা সাজােয় আপিন েকাটাল সােজ ৷৷ 

 আর এক পােল েদেখ এলাম নব�ীেপর পেথ। 

 রাধাে�ম সুধা বেল, কেরায়া কীি� হােত। 

 

        আবার ভােব মৎ হইয়া ঠাকরু োিহেতেছন: 

 

 কখন িক রে� থাক মা শযামা সুধাতরি�ণী! 

 

        ঠাকরু োন কিরেতেছন। হঠা্ “হিরেবাল হিরেবাল” বিলেত বিলেত িবজয় দ�ায়মান। ঠাকরু �ীরামক�ৃ 

ভােবা�ৎ হইয়া িবজয়ািদ ভ�সে� নৃতয কিরেত লািেেলন। 



1884, 28েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  
 
        কীতর্নােn ঠাকুর ীরামকৃ , িবজয়, নেরnd o aনয্ানয্ ভেkরা আসন gহণ কিরেলন। সকেলর দৃি  
ঠাকুেরর িদেক। সnয্ার িকছু িবলm আেছ। ঠাকুর ভkেদর সিহত কথা কিহেতেচন। তাঁহােদর কুশল p  
কিরেতেছন। েকদার aিত িবনীতভােব হাতেজাড় কিরয়া aিত মৃd o িম  কথায় ঠাকুেরর কােছ িক িনেবদন 
কিরেতেছন। কােছ নেরnd, চুিন, সুেরnd , রাম, মাsার o হিরশ। 
 
        েকদার ( ীরামকৃে র pিত, িবনীতভােব) -- মাথােঘারাটা িকেস েসের যােব? 
 
        ীরামকৃ  (সেস্nেহ) -- o হয়; আমার হেয়িছল! eকটু eকটু বাদােমর েতল িদেবন। েনিছ, িদেল সাের। 
 
        েকদার -- েয আjা। 
 
        ীরামকৃ  (চুিনর pিত) -- িকেগা, েতামরা সব েকমন আছ? 
 
        চুিন -- আjা, eখন সব ম ল। বৃnাবেন বলরামবাবু, রাখাল eঁরা সব ভাল আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম aত সেnশ েকন পািঠেয়ছ? 
 
        চুিন -- আjা, বৃnাবন েথেক eেসিছ --  
 
        চুিনলাল বলরােমর সে  ীবৃnাবেন িগয়ািছেলন o কয়মাস িছেলন। ছুিট েশষ হiয়ােছ, তাi কিলকাতায় 
সmpিত িফিরয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (হিরেশর pিত) -- তুi di-eকিদন পের যাস। aসুখ কেরেছ, আবার েসখােন পড়িব। 
 
        (নারােণর pিত, সেsেহ) -- ‘েবাs কােছ eেস েবাs! কাল যাস -- িগেয় েসখােন খািব। (মাsারেক 
েদখাiয়া) eর সে  যািব? (মাsােরর pিত) িকেগা? 
 
        মাsােরর েসi িদনi ঠাকুেরর সে  যাiবার icা। তাi িচnা কিরেতেছন। সুেরnd aেনকkণ িছেলন, মােঝ  
eকবার বািড় িগয়ািছেলন। বািড় হiেত আিসয়া ঠাকুেরর কােছ দাঁড়াiেলন। 
 
        সুেরnd কারণ পান কেরন। আেগ বড় বাড়াবািড় িছল। ঠাকুর সুেরেndর aবsা েদিখয়া িচিnত হiয়ািছেলন। 
eেকবাের পানতয্াগ কিরেত বিলেলন না। বিলেলন, সুেরnd! েদখ, যা খােব, ঠাকুরেক িনেবদন কের িদেব। আর 
েযন মাথা টেল না o পা টেল না। তাঁেক িচnা করেত করেত েতামার আর পান করেত ভাল লাগেব না। িতিন 
কারণানnদািয়নী। তাঁেক লাভ করেল সহজানn হয়। 
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        সুেরnd কােছ দাঁড়াiয়া আেছন। ঠাকুর তাঁর িদেক দৃি পাত কিরয়া বিলয়া uিঠেলন, তুিম কারণ েখেয়ছ? 
বিলয়াi ভােব আিব । 
 
        সnয্া হiল। িকি ৎ বাহয্ লাভ কিরয়া ঠাকুর মার নাম কিরয়া আনেn গান ধিরেলন: 
 
 িশব সে  সদা রে  আনেn মগনা, 
 সুধাপােন ঢল ঢল ঢেল িকnt পেড় না (মা)। 
 িবপরীত রতাতুরা, পদভের কােঁপ ধরা, 
 uভেয় পাগেলর পারা, লjা ভয় আর মােন না। 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  হিরনাম কিরেতেছন। মােঝ মােঝ হাততািল িদেতেছন। সুsের বিলেতেছন 
-- হিরেবাল, হিরেবাল, হিরময় হিরেবাল; হির হির হেরােবাল। 
 
        আবার রামনাম কিরেতেছন, -- রাম, রাম, রাম, রাম! রাম, রাম, রাম, রাম, রাম! 
 

[ঠাকুেরর pাথর্না -- How to Pray] 
 
        ঠাকুর eiবার pাথর্না কিরেতেছন -- “o রাম! o রাম! আিম ভজনহীন, সাধনহীন, jানহীন, ভিkহীন -- 
আিম িkয়াহীন! রাম শরণাগত! o রাম শরণাগত! েদহসুখ চাiেন রাম! েলাকমানয্ চাiেন রাম! a িসিd চাiেন 
রাম! শতিসিd চাiেন রাম! শরণাগত, শরণাগত! েকবল ei কেরা -- েযন েতামার ীপাদপেd dাভিk হয় 
রাম! আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg হi না, রাম! o রাম, শরণাগত!” 
 
        ঠাকুর pাথর্না কিরেতেছন, সকেল eকদৃে  তাঁহার িদেক চািহয়া রিহয়ােছন। তাঁহার কrণামাখা sর িনয়া 
aেনেক arসংবরণ কিরেত পািরেতেছন না। 
 
        রাম কােছ আিসয়া দাঁড়াiয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- রাম! তুিম েকাথায় িছেল? 
 
        রাম -- আjা, uপের িছলাম। 
 
        ঠাকুর o ভkেদর েসবার জনয্ রাম আেয়াজন কিরেতিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত, সহােসয্) -- uপের থাকার চাiেত িনেচ থাকা িক ভাল নয়? িনচু জিমেত জল 
জেম, uচুঁ জিম েথেক জল গিড়েয় চেল আেস। 
 
        রাম (হািসেত হািসেত) -- আjা, হাঁ। 
 
        ছােদ পাতা হiয়ােছ। রামচnd ঠাকুর o ভkগণ লiয়া েগেলন o পিরেতাষ কিরয়া খাoয়াiেলন। uৎসবােn 
ঠাকুর ীরামকৃ , িনর ন, মাsার pভৃিত সে  aধেরর বািড় গমন কিরেলন। েসখােন মা আিসয়ােছন। আজ 
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মহা মী! aধেরর িবেশষ pাথর্না, ঠাকুর থািকেবন, তেব তাঁহার পুজা সাথর্ক হiেব। 
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দিkেণ ের নবমীপজূা িদবেস ভkসে  ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ীরামকৃ  নেরnd, ভবনাথ pভৃিত সে  
 
        আজ নবমীপূজা, েসামবার, 29েশ েসেpmর, 1884 ী াb। eiমাt রািt pভাত হiল। মা-কালীর ম ল 
আরিত হiয়া েগল। নহবত হiেত েরাশনেচৗিক pভাতী রাগরািগণী আলাপ কিরেতেছ। চা াির হেs মালীরা o 
সািজ হেs bাhেণরা পু চয়ন কিরেত আিসেতেছন। মার পূজা হiেব। 
 
        ীরামকৃ  aিত pতূয্েষ anকার থািকেত থািকেত uিঠয়ােছন। ভবনাথ, বাবুরাম, িনর ন o মাsার গত 
রািt হiেত রিহয়ােছন। তাঁহারা ঠাকুেরর ঘেরর বারাnায় iয়ািছেলন। চkু unীলন কিরয়া েদেখন ঠাকুর 
মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন। বিলেতেছন -- জয় জয় dেগর্! জয় জয় dেগর্! -- 
 
        িঠক eকিট বালক! েকামেড় কাপড় নাi। মার নাম কিরেত কিরেত ঘেরর মেধয্ নািচয়া েবড়াiেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের আবার বিলেতেছন -- সহজানn, সহজানn! েশষ েগািবেnর নাম বারবার বিলেতেছন -- 
 
 pাণ েহ েগািবn মম জীবন! 
 
        ভেkরা uিঠয়া বিসয়ােছন! eকদৃে  ঠাকুেরর ভাব েদিখেতেছন। হাজরাo কালীবািড়েত আেছন। ঠাকুেরর 
ঘেরর দিkণ-পূবর্ বারাnায় তাঁহার আসন। লাটুo আেছন o তাঁহার েসবা কেরন! রাখাল e সময় বৃnাবেন। নেরnd 
মেঝ মােঝ আিসয়া দশর্ন কেরন। আজ নেরnd আিসেবন। 
 
        ঠাকুেরর ঘেরর utরিদেক েছাট বারাnািটেত ভেkরা iয়ািছেলন। শীতকাল, তাi ঝাঁপ েদoয়া িছল। 
সকেলর মুখ েধায়ার পের ei utর বারাnািটেত ঠাকুর আিসয়া eকিট মাdের বিসেলন। ভবনাথ o মাsার কােছ 
বিসয়া আেছন। aনয্ানয্ ভেkরাo মােঝ মােঝ আিসয়া বিসেতেছন। 
 

[জীবেকািট সংশয়াtা (Sceptic) -- ঈ রেকািটর sতঃিসd িব াস ] 
 
        ীরামকৃ  (ভবনােথর pিত) -- িক জািনস, যারা জীবেকািট, তােদর িব াস সহেজ হয় না। ঈ রেকািটর 
িব াস sতঃিসd। phাদ ‘ক’ িলখেত eেকবাের কাnা -- কৃ েক মেন পেড়েছ! জীেবর sভাব -- সংশয়াtক 
বুিd! তারা বেল, হাঁ, বেট, িকnt --। 
 
        “হাজরা েকানরকেম িব াস করেব না েয, bh o শিk, শিk আর শিkমান aেভদ। যখন িনিkয় তাঁেক 
bh বেল কi; যখন সৃি , িsিত, pলয় কেরন, তখন শিk বিল। িকnt eকi বst; aেভদ। aিg বলেল, 
দািহকাশিk aমিন বুঝায়; দািহকাশিk বলেল, aিgেক মেন পেড়। eকটােক েছেড় আর eকটােক িচnা করবার 
েজা নাi। 
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        “তখন pাথর্না করলুম, মা, হাজরা eখানকার মত uলেট েদবার েচ া কেc। হয় oেক বুিঝেয় েদ, নয় 
eখান েথেক সিরেয় েদ। তার পরিদন, েস আবার eেস বলেল, হাঁ মািন। তখন বেল েয, িবভু সব জায়গায় 
আেছন।” 
 
        ভবনাথ (সহােসয্) -- হাজরার ei কথােত আপনার eত ক  েবাধ হেয়িছল? 
 
        ীরামকৃ  -- আমার aবsা বদেল েগেছ। eখন েলােকর সে  হাঁকডাক করেত পাির না। হাজরার সে  
তকর্-ঝগড়া করব, eরকম aবsা আমার eখন নয়। যd মিlেকর বাগােন hেদ1 বলেল, মামা, আমােক রাখবার িক 
েতামার icা নাi? আিম বললুম, না, েস aবsা eখন আমার নাi, eখন েতার সে  হাঁকডাক করবার েজা নাi। 
 

[পূবর্কথা -- কামারপুকুের ীরামকৃ  -- জগৎ ৈচতনয্ময় -- বালেকর িব াস ] 
 
        “jান আর ajান কােক বেল? -- যতkণ ঈ র দূের ei েবাধ ততkণ ajান; যতkণ েহথা েহথা েবাধ, 
ততkণ jান। 
 
        “যখন িঠক jান হয়, তখন সব িজিনস ৈচতনয্ময় েবাধ হয়। আিম িশবুর সে  আলাপ করতুম। িশবু তখন 
খুব েছেলমানুষ -- চার-পাঁচ বছেরর হেব। o-েদেশ তখন আিছ। েমঘ ডাকেছ, িবdয্ৎ হেc। িশবু বলেছ, খুেড়া oi 
চকমিক ঝাড়েছ! (সকেলর হাসয্) eকিদন েদিখ, েস eকলা ফিড়ং ধরেত যােc। কােছ গােছ পাতা নড়িছল। তখন 
পাতােক বলেছ, চুপ, চুপ, আিম ফিড়ং ধরব। বালক সব ৈচতনয্ময় েদখেছ! সরল িব াস, বালেকর িব াস না হেল 
ভগবানেক পাoয়া যায় না। uঃ আমার িক aবsা িছল! eকিদন ঘাস বেনেত িক কামেড়েছ। তা ভয় হল, যিদ সােপ 
কামেড় থােক! তখন িক কির! েনিছলাম, আবার যিদ কামড়ায়, তাহেল িবষ তুেল লয়। aমিন েসiখােন বেস গতর্ 
খুঁজেত লাগলুম, যােত আবার কামড়ায়। oiরকম কিc, eকজন বলেল, িক কেcন? সব েন েস বলেল, িঠক 
oiখােন কামড়ােনা চাi, েযখানিটেত আেগ কামেড়েছ। তখন uেঠ আিস। েবাধ হয় িবেছ-িটেছ কামেড়িছল। 
 
        “আর-eকিদন রামলােলর কােছ েনিছলুম, শরেত িহম ভাল। িক eকটা ে াক আেছ, রামলাল বেলিছল। 
আিম কলকাতা থােক গািড় কের আসবার সময় গলা বািড়েয় eলুম, যােত সব িহমটুকু লােগ। তারপর aসুখ!” 
(সকেলর হাসয্) 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o ঔষধ ] 
 
        eiবার ঠাকুর ঘেরর িভতর আিসয়া বিসেলন। তাঁর পা dিট eকটু ফুেলা ফুেলা হেয়িছল। ভkেদর হাত 
িদেয় েদখেত বেলন, আঙুল িদেল েডাব হয় িক না। eকটু eকটু েডাব হেত লাগল; িকnt সকেলi বলেত লাগেলন, 
o িকছুi নয়। 
 
        ীরামকৃ  (ভবনাথেক) -- তুi িসঁিথর মিহnরেক েডেক িদস। েস বলেল তেব আমার মনটা ভাল হেব। 
 

                                                 
1 hদেয়র তখন বাগােন আিসবার hকুম িছল না। কতৃর্পkীেয়রা তাঁহার uপর aসnt  হiয়ািছেলন। hদেয়র icা েয, ঠাকুর বিলয়া 
কিহয়া আবার তাঁহােক কেমর্ িনযুk করাiয়া েদন। hদয় ঠাকুেরর খুব েসবা কিরেতন; িকnt কটুবাকয্o বিলেতন। ঠাকুর aেনক সহয্ 
কিরেতন, মােঝ মােঝ খুব িতরsার কিরেতন। 
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        ভবনাথ (সহােসয্) -- আপনার ঔষেধ খুব িব াস। আমােদর aত নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- ঔষধ তাঁরi। িতিনi eকrেপ িচিকৎসক। গ াpসাদ বলেলন, আপিন রােt জল খােবন না। 
আিম oi কথা েবদবাকয্ ধের েরেখিছ। আিম জািন, সাkাৎ ধnnির। 



1884, 29েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

িdতীয় পিরেcদ 
 

নেরnd, ভবনাথ pভৃিত মেধয্ সমািধs 
 
        হাজরা আিসয়া বিসেলন। e-কথা o-কথার পর ঠাকুর হাজরােক বলেলন, ‘েদখ, কাল রােমর বািড় aতgিল 
েলাক বেসিছল, িবজয়, েকদার eরা, তবু নেরndেক েদেখ eত হল েকন? েকদার, আিম েদেখিছ, কারণানেnর 
ঘর।” 
 
        ঠাকুর পূবর্িদেন, মহা মীর িদেন কিলকাতায় pিতমাদশর্েন িগয়ািছেলন। aধেরর বািড় pিতমাদশর্ন কিরেত 
যাoয়ার পূেবর্ রােমর বািড় হiয়া যান। েসখােন aেনকgিল ভেkর সমােবশ হiয়ািছল। নেরndেক েদিখয়া ঠাকুর 
সমািধs হiয়ািছেলন। নেরেndর হাঁটুর uপর পা বািড়য়া িদয়ািছেলন, o দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া সমািধ হiয়ািছল। 
 
        েদিখেত েদিখেত নেরnd আিসয়া uপিsত -- ঠাকুেরর আনেnর আর সীমা রিহল না। নেরnd ঠাকুরেক 
pণােমর পর ভবনাথািদর সে  oi ঘের eকটু গl কিরেতেছন। কােছ মাsার। ঘেরর মেধয্ লmা মাdর পাতা। 
নেরnd কথা কিহেত কিহেত uপুড় হiয়া মাdেরর uপর iয়া আেছন। হঠাৎ তাঁহােক েদিখেত েদিখেত ঠাকুেরর 
সমািধ হiল -- তাঁহার িপেঠর uপর িগয়া বিসেলন; সমািধs! 
 
        ভবনাথ গান গািহেতেছন: 
 
 েগা আনnময়ী হেয় মা আমায় িনরানn কেরা না। 
 o dিট চরণ, িবনা আমার মন, aনয্ িকছু আর জােন না ৷৷ 
 
        ঠাকুেরর সমািধ ভ  হiল। ঠাকুর গাiেতেছন: 
 
 কখন িক রে  থাক মা। 
 
        ঠাকুর আবার গাiেতেছন: 
 
 বল ের ীdগর্া নাম। 
  (oের আমার আমার আমার মন ের)। 
  নেমা নেমা েগৗরী, নেমা নারায়ণী! 
  dঃখী দােস কর দয়া তেব gণ জািন ৷৷ 
  তুিম সnয্া, তুিম িদবা তুিম েগা যািমনী। 
  কখন পুrষ হo মা, কখন কািমনী ৷৷ 
  রামrেপ ধর ধনু মা, কৃ rেপ বাঁশী। 
  ভুলািল িশেবর মন মা হেয় eেলােকশী। 
  দশ মহািবদয্া তুিম মা, দশ aবতার। 
  েকানrেপ eiবার আমাের কর মা পার ৷৷ 
  যেশাদা পূিজেয়িছল মা জবা িবlদেল। 
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  মেনাবা া পূণর্ ৈকিল কৃ  িদেয় েকােল ৷৷ 
  েযখােন েসখােন থািক মা, থািক েগা কানেন। 
  িনিশিদন মন থােক েযন o রা াচরেণ ৷৷ 
  েযখােন েসখােন মির মা, মির েগা িবপােক। 
  anকােল িজhা েযন মা, ীdগর্া বেল ডােক ৷৷ 
  যিদ বল যাo যাo মা, যাব কার কােছ। 
  সুধামাখা তারা নাম, মা আর কার আেছ ৷৷ 
  যিদ বল ছাড় ছাড় মা, আিম না ছািড়ব। 
  বাজন নূপুর হেয় মা, েতার চরেণ বািজব। 
  যখন বিসেব মােগা িশব সিnধােন। -- 
  জয় িশব জয় িশব বেল বািজব চরেণ ৷৷ 
  চরেণ িলিখেত নাম আঁচড় যিদ যায়। 
  ভূিমেত িলিখেয় থুi নাম, পদ েদ েগা তায় ৷৷ 
  শ রী হiেয় মােগা গগেন uিড়েব। 
  মীন হেয় রব জেল মা, নেখ তুেল লেব ৷৷ 
  নখাঘােত bhমিয় যখন যােব েগা পরাণী। 
  কৃপা কের িদo মা েগা রা া চরণ dখািন ৷৷ 
  পার কর o মা কালী, কােলর কািমনী। 
  তরাবাের dটু পদ কেরছ তরণী ৷৷ 
  তুিম sগর্, তুিম মতর্য্, তুিম েগা পাতাল। 
  েতামা হেত হির bhা dাদশ েগাপাল ৷৷ 
  েগালেক সবর্ম লা, bেজ কাতয্ায়নী। 
  কাশীেত মা anপূণর্া aনnrিপণী ৷৷ 
  dগর্া dগর্া dগর্া বেল েযবা পেথ চেল যায়। 
  শূলহেs শূলপািণ রkা কেরন তায় ৷৷ 
 



1884, 29েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

তৃতীয় পিরেcদ 
 

ভবনাথ নেরnd pভৃিত মেধয্ ীরামকৃে র সমািধ o নৃতয্ 
 
        হাজরা utর-পূবর্ বারাnায় বিসয়া হিরণােমর মালা হােত কিরয়া জপ কিরেতেছন। ঠাকুর সmুেখ আিসয়া 
বিসেলন o হাজরার মালা হােত লiেলন। মাsার o ভবনাথ সে । েবলা pায় দশটা হiেব। 
 
        ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- েদখ, আমার জপ হয় না; -- না, না, হেয়েছ! -- বাঁ হােত পাির, িকnt uিদক 
(নামজপ) হয় না! 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর eকটু জপ কিরবার েচ া কিরেত লািগেলন। িকnt জপ আরm কিরেত িগয়া eেকবাের 
সমািধ! 
 
        ঠাকুর ei সমািধ aবsায় aেনকkণ বিসয়া আেছন। হােত মালা-গাছিট eখনo রিহয়ােছ। ভেkরা aবাk 
হiয়া েদিখেতেছন। হাজরা িনেজর আসেন বিসয়া -- িতিনo aবাk হiয়া েদিখেতেছন। aেনkণ পের hশঁ হiল। 
ঠাকুর বিলয়া uিঠেলন, িখেদ েপেয়েছ। pকৃিতs হiবার জনয্ ei কথাgিল সমািধর পর pায় বেলন। 
 
        মাsার খাবার আিনেত যাiেতেছন। ঠাকুর বিলয়া uিঠেলন, “না বাপ,ু আেগ কালীঘের যাব।” 
 

[নবমীপূজা-িদবেস ীরামকৃে র ৺কালীপূজা ] 
 
        ঠাকুর পাকা uঠান িদয়া দিkণাসয্ হiয়া কালীঘেরর িদেক যাiেতেছন। যাiেত যাiেত dাদশ মিnেরর 
িশবেক uেdশ কিরয়া pণাম কিরেলন। বামপাে র্ রাধাকােnর মিnর। তাঁহােক দশর্ন কিরয়া pণাম কিরেলন। 
কালীঘের িগয়া মােক pণাম কিরয়া আসেন বিসয়া মার পাদপেd ফুল িদেলন, িনেজর মাথায়o ফুল িদেলন। 
চিলয়া আিসবার সময় ভবনাথেক বিলেলন, eigিল িনেয় চl -- মার pসাদী ডাব আর ীচরণামৃত। ঠাকুর ঘের 
িফিরয়া আিসেলন, সে  ভবনাথ o মাsার। আিসয়াi, হাজরার সmুেখ আিসয়া pণাম। হাজরা িচৎকার কিরয়া 
uিঠেলন, বিলেলন, িক কেরন, িক কেরন! 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বিলেলন, তুিম বল, েয e aনয্ায়? 
 
        হাজরা তকর্ কিরয়া pায় ei কথা বিলেতন, ঈ র সকেলর িভতেরi আেছন, সাধেনর dারা সকেলi 
bhjান লাভ কিরেত পাের। 
 
        েবলা হiয়ােছ। েভাগ আরিতর ঘnা বািজয়া েগল। aিতিথশালায় bাhণ, ৈব ব, কাঙাল সকেল যাiেতেছ। 
মার pসাদ, রাধাকােnর pসাদ, সকেল পাiেব। ভেkরাo মার pসাদ পাiেবন। aিতিথশালায় bাhণ কমর্চারীরা 
েযখােন বেসন, েসiখােন ভেkরা বিসয়া pসাদ পাiেবন। ঠাকুর বিলেলন, সবাi িগেয় oখােন খা -- েকমন? 
(নেরেndর pিত), না তুi eখােন খািব? -- 
 
        “আcা, নেরnd আর আিম eiখােন খাব।” 
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        ভবনাথ, বাবুরাম, মাsার iতয্ািদ সকেল pসাদ পাiেত েগেলন। 
 
        pসাদ পাoয়ার পর ঠাকুর eকটু িব াম কিরেলন, িকnt েবিশkণ নয়। ভেkরা বারাnায় বিসয়া গl 
কিরেতেছন, েসiখােন আিসয়া বিসেলন o তাঁহােদর সে  আনn কিরেত লািগেলন। েবলা diটা। সকেল utর-
পূবর্ বারাnায় আেছন। হঠাৎ ভবনাথ দিkণ-পূবর্ বারাnা হiেত bhচারী েবেশ আিসয়া uপিsত। গােয় ৈগিরকবst, 
হােত কম লু, মুেখ হািস। ঠাকুর o ভেkরা সকেল হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oর মেনর ভাব oi িকনা, তাi oi েসেজেছ। 
 
        নেরnd -- o bhচারী েসেজেছ, আিম বামাচারী সািজ। (হাসয্) 
 
        হাজরা -- তােত প  মকার, চk -- e-সব করেত হয়। 
 
        ঠাকুর বামাচােরর কথায় চুপ কিরয়া রিহেলন। o কথায় সায় িদেলন না। েকবল রহসয্ কিরয়া uড়াiয়া 
িদেলন। হঠাৎ মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেত লািগেলন। গািহেতেছন: 
 
 আর ভুলােল ভলুব না মা, েদেখিছ েতামার রাঙা চরণ। 
 

[পূবর্কথা -- রাজনারায়েণর চ ী -- নকুড় আচােযর্র গান ] 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, আহা, রাজনারায়েণর চ ীর গান িক চমৎকার! oi রকম কের েনেচ েনেচ তারা গায়। 
আর o-েদেশ নকুড় আচােযর্র িক গান। আহা, িক নৃতয্, িক গান! 
 
        প বটীেত eকিট সাধু আিসয়ােছন। বড় রাগী সাধু। যােক তােক গালাগাল েদন, শাপ েদন! িতিন খড়ম 
পােয় িদেয় eেস uপিsত। 
 
        সাধু বিলেলন, িহঁয়া আগ িমেল গা? ঠাকুর ীরামকৃ  হাতেজাড় কিরয়া সাধুেক নমsার কিরেতেছন eবং 
যতkণ েস সাধুিট রিহেলন, ততkণ হাতেজাড় কিরয়া দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        সাধুিট চিলয়া েগেল ভবনাথ হািসেত হািসেত বিলেতেছন, আপনার সাধুর uপর িক ভিk! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oের তেমামুখ নারায়ণ! যােদর তেমাgণ, তােদর eiরকম কের pসn করেত হয়। 
e েয সাধু! 
 

[ ীরামকৃ  o েগালকধাম েখলা -- “িঠক েলােকর সবর্t জয়” ] 
 
        েগালকধাম েখলা হiেতেছ। ভেkরা েখিলেতেছন, হাজরাo েখিলেতেছন। ঠাকুর আিসয়া দাঁড়াiেলন। 
মাsার o িকেশারীর ঘঁুিট uিঠয়া েগল। ঠাকুর dয়জনেক নমsার কিরেলন! বিলেলন, ধনয্ েতামরা d-ভাi। 
(মাsারেক eকােn) আর েখেলা না। ঠাকুর েখলা েদিখেতেছন, হাজরার ঘঁুিট eকবার নরেক পিড়য়ািছল। ঠাকুর 
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বিলেতেছন, হাজরার িক হল! -- আবার! 
 
        aথর্াৎ হাজরার ঘুঁিট আবার নরেক পিড়য়ােছ! ei সকেল েহা-েহা কিরয়া হািসেতেছন। 
 
        লাটুর ঘঁুিট সংসােরর ঘর েথেক eেকবাের সাতিচৎ মুিk! লাটু েধi েধi কিরয়া নািচেতেছন। ঠাকুর 
বিলেতেছন, েনেটার েয আhাদ -- েদখ। oর uিট না হেল মেন বড় ক  হত। (ভkেদর pিত eকােn) --eর 
eকটা মােন আেছ। হাজরার বড় aহংকার েয, eেতo আমার িজত হেব। ঈ েরর eমনo আেছ েয, িঠক েলােকর 
কখনo েকাথাo িতিন aপমান কেরন না। সকেলর কােছi জয়। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

নেরnd pভৃিতেক stীেলাক লiয়া সাধন িনেষধ, বামাচার িনnা 
 

[পূবর্কথা -- তীথর্দশর্ন; কাশীেত ৈভরবী চk -- ঠাকুেরর সnানভাব ] 
 
        ঘের েছাট তkেপাষিটেত ঠাকুর বিসয়ােছন। নেরnd, ভবনাথ, বাবুরাম, মাsার েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
েঘাষপাড়া o প নামী ei সব মেতর কথা নেরnd তুিলেলন। ঠাকুর তাহােদর বণর্না কিরয়া িনnা কিরেতেছন। 
বিলেতেছন, “িঠক িঠক সাধন কিরেত পাের না, ধেমর্র নাম কিরয়া iিndয় চিরতাথর্ কের। 
 
        (নেরেndর pিত) -- “েতার আর e-সব েন কাজ নাi। 
 
        “ৈভরব, ৈভরবী, eেদরo oiরকম। কাশীেত যখন আিম েগলুম, তখন eকিদন ৈভরবীচেk আমায় িনেয় 
েগল। eকজন কের ৈভরব, eকজন কের ৈভরবী। আমায় কারণ পান করেত বলেল। আিম বললাম, মা, আিম 
কারণ ছঁুেত পাির না। তখন তারা েখেত লাগল। আিম মেন করলাম, eiবার বুিঝ জপ-ধয্ান করেব। তা নয়, নৃতয্ 
করেত আরm করেল! আমার ভয় হেত লাগল, পােছ গ ায় পেড় যায়। চkিট গ ার ধাের হেয়িছল। 
 
        “sামী-stী যিদ ৈভরব-ৈভরবী হয়, তেব তােদর বড় মান। 
 
        (নেরndািদ ভেkর pিত) -- “িক জান? আমার ভাব মাতৃভাব, সnানভাব। মাতৃভাব aিত dভাব, eেত 
েকান িবপদ নাi। ভgীভাব, eo মn নয়। stীভাব -- বীরভাব বড় কিঠন। তারেকর বাপ oiভােব সাধন করত। বড় 
কিঠন। িঠক ভাব রাখা যায় না। 
 
        “নানা পথ ঈ েরর কােছ েপৗঁিছবার। মত পথ। েযমন কালীঘের েযেত নানা পথ িদেয় যাoয়া যায়। তেব 
েকানo পথ d, েকানo পথ েনাংরা, d পথ িদেয় যাoয়াi ভাল। 
 
        “aেনক মত -- aেনক পথ -- েদখলাম। e-সব আর ভাল লােগ না। পরsর সব িববাদ কের। eখােন 
আর েকu নাi; েতামরা আপনার েলাক, েতামােদর বলিছ, েশষ ei বুেঝিছ, িতিন পূণর্ আিম তাঁর aংশ; িতিন pভু 
‘আিম’ তাঁর দাস; আবার eক-eকবার ভািব, িতিনi আিম আিমi িতিন!” 
 
        ভেkরা িনsb হiয়া ei কথাgিল িনেতেছন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o মানুেষর uপর ভালবাসা -- Love of Mankind] 
 
        ভবনাথ (িবনীতভােব) -- েলােকর সে  মনাnর থাকেল, মন েকমন কের। তাহেল সকলেক েতা ভালবাসেত 
পারলুম না। 
 
        ীরামকৃ  -- pথেম eকবার কথাবাতর্া কiেত -- তােদর সে  ভাব করেত -- েচ া করেব। েচ া কেরo 
যিদ না হয়, তারপর আর o-সব ভাবেব না। তাঁর শরণাগত হo -- তাঁর িচnা কর -- তাঁেক েছেড় aনয্ েলােকর 
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জনয্ মন খারাপ করবার দরকার নাi। 
 
        ভবনাথ -- kাis, ৈচতনয্, eঁরা সব বেল েগেছন েয, সকলেক ভালবাসেব। 
 
        ীরামকৃ  -- ভাল েতা বাসেব, সবর্ভূেত ঈ র আেছন বেল। িকnt েযখােন d েলাক, েসখােন দূর েথেক 
pণাম করেব। িক, ৈচতনয্েদব? িতিনo “িবজািতয় েলাক েদেখ pভু কেরন ভাব সংবরণ।” ীবােসর বািড়েত তাঁর 
শা রীেক চুল ধের বার করা হেয়িছল। 
 
        ভবনাথ -- েস aনয্ েলাক বার কেরিছল। 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর সmিত না থাকেল পাের? 
 
        “িক করা যায়? ধিদ aেনয্র মন পাoয়া না েগল। েতা রাতিদন িক oi ভাবেত হেব? েয মন তাঁেক েদব, েস 
মন eিদক-oিদক বােজ খরচ করব? আিম বিল, মা, আিম নেরnd, ভবনাথ, রাখাল িকছুi চাi না, েকবল েতামায় 
চাi! মানুষ িনেয় িক করব? 
 
 “ঘের আসেবন চ ী, নব কত চ ী, 
 কত আসেবন দ ী েযাগী জটাধারী! 
 
        “তাঁেক েপেল সবাiেক পাব। টাকা মািট, মািটi টাকা -- েসানা মািট, মািটi েসানা -- ei বেল তয্াগ 
কlুম; গ ার জেল েফেল িদলুম। তখন ভয় হল েয, মা লkী যিদ রাগ কেরন। লkীর ঐ যর্ aবjা কlুম। যিদ 
খয্াঁট বn কেরন। তখন বললুম, মা েতামায় চাi, আর িকছু চাi না; তাঁেক েপেল তেব সব পাব।” 
 
        ভবনাথ (হািসেত হািসেত) -- e পােটায়ারী! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ oiটুকু পােটায়ারী! 
 
        “ঠাকুর সাkাৎকার হেয় eকজনেক বলেলন, েতামার তপসয্া েদেখ বড় pসn হেয়িছ। eখন eকিট বর 
নাo। সাধক বলেলন, ঠাকুর যিদ বর েদেবন েতা ei বর িদন, েযন েসানার থােল নািতর সে  বেস খাi। eক 
বেরেত aেনকgিল হল। ঐ যর্ হল, েছেল হল, নািত হল!” (সকেলর হাসয্) 
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প�ম পিরে�দ 

 

ঈ�র অিভভাবক -- �ীরামকেৃ�র মাতৃভি� -- সংকীতর্ া্েে 

 

        ভে�রা ঘের বিসয়ােছ্। হাজরা বারাোেতই বিসয়া আেছ্। 

 

        �ীরামক�ৃ -- হাজরা িক চাইেছ জা্? িকছ ুটাকা চায়, বািড়েত ক�। েদ্া কজর। তা, জপ-ধযা্ কের বেল, 

িতি্ টাকা েদেব্! 

 

        একজ্ ভ� -- িতি্ িক বা�া পণূর করেত পাের্ ্া? 

 

        �ীরামক�ৃ -- তারঁ ই�া! তেব ে�েমা�াদ ্া হেল িতি্ সম� ভার ল্ ্া। েছাট েছেলেকই হাত ধের 

েখেত বিসেয় েদয়। বেুড়ােদর েক েদয়? তারঁ িচ�া ক’ের যখ্ ি্েজর ভার ি্েত পাের ্া, তখ্ই ঈ�র ভার 

ল্।
1

 

 

        “ি্েজ বািড়র খবর লেব ্া! হাজরার েছেল রামলােলর কােছ বেলেছ ‘বাবােক আসেত বেলা; আমরা িকছ ু

চাইেবা ্া!’ আমার কথাগিল শে্ কা�া েপল।” 

 

[�ীমখু-কিথত চিরতামতৃ -- �ীবেৃাব্-দশর্  ] 

 

        “হাজরার মা বেলেছ রামলালেক, ‘�তাপেক একবার আসেত বেলা, আর েতামার খেুড়ামশায়েক আমার 

্াম কের বেলা, েয্ িতি্ �তাপেক আসেত বেল্।’ আিম বললমু -- তা শ্েল ্া। 

 

        “মা িক কম িজি্স গা? ৈচত্যেদব কত বিুঝেয় তেব মার কাছ েথেক চেল আসেত পাে�্। শচী বেলিছল, 

েকশব ভারতীেক কাটব। ৈচত্যেদব অে্ক কের েবাঝােল্। বলেল্, ‘মা, তুিম ্া অ্ুমিত িদলেল আিম যাব ্া। 

তেব সংসাের যিদ আমায় রাখ, আমার শরীর থাকেব ্া। আর মা, যখ্ তুিম মে্ করেব, আমােক েদখেত পােব। 

আিম কােছই থাকব, মােঝ মােঝ েদখা িদেয় যাব।’ তেব শচী অ্ুমিত িদেল্। 

 

        “মা যতিদ্ িছল, ্ারদ ততিদ্ তপসযায় েযেত পাের্ি্। মার েসবা করেত হেয়িছল িক্া! মার েদহতযাগ 

হেল তেব হিরসাধ্ করেত েবরেল্। 

 

        “বেৃাবে্ িগেয় আর আমার িফের আসেত ই�া হল ্া। গ�ামার কােছ থাকবার কথা হল। সব িঠকঠাক! 

এিদেক আমার িবছা্া হেব, ওিদেক গ�ামার িবছা্া হেব, আর কলকাতায় যাব ্া, ৈকবতরর ভাত আর কতিদ্ 

খাব? তখ্ হেদ বলেল, ্া তুিম কলকাতায় চল। েস একিদেক টাে্, গ�ামা আর-একিটেক টাে্। আমার খবু 

থাকবার ই�া। এম্ সমেয় মােক মে্ পড়ল। অমি্ সব বদেল েগল। মা বেুড়া হেয়েছ্। ভাবলমু মার িচ�া 

থাকেল ঈ�র-ফী�র সব ঘুের যােব। তার েচেয় তারঁ কােছ যাই। িগেয় েসইখাে্ ঈ�রিচ�া করব, ি্ি�� হেয়। 

 

                                                 
১ অ্্যাি��য়ে�া মাং েয জ্াঃ পযুরপাসেত। 

  েতষাং ি্তযািভযু�া্াং েযাগেকমং বহামযহম  ৷৷                                                                      [গীতা, ৯।২২] 
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        (্েরে�র �িত) -- “তুিম একটু তােক বেলা ্া। আমায় েসিদ্ বলেল, হা ঁেদেশ যাব, িত্িদ্ িগেয় 

থাকব। তারপর েয েসই। 

 

        (ভ�েদর �িত) -- “আজ েঘাষপাড়া-েফাষপাড়া িক কথা হল। েগািবে, েগািবে, েগািবে! এখ্ হির্াম 

একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডােলর পর পােয়স মিু� হেয় যাক।” 

 

        ্ের� গািহেতেছ্: 

 

 এক পরুাত্ পরুষ ি্র�ে্, িচৎ সমাধা্ কর ের, 

 আিদ সতয িতি্ কারণ-কারণ, �াণরেপ বযাা চরাচের, 

 জীব� েজযািতমরয়, সকেলর আ�য়, েদেখ েসই েয জ্ িব�াস কের। 

 অতীি�য় ি্তয ৈচত্য্রপ, িবরািজত হিদকেের; 

 �া্ে�ম পেুণয, ভূিষত ্া্াগে্, যাহার িচ�ে্ স�াপ হের। 

 অ্� গণাধার �শা�-মরূিত, ধারণা কিরেত েকহ ্ািহ পাের, 

 পদাি�ত জে্, েদখা েদ্ ি্জ গেণ, দী্ হী্ ব’েল দয়া কের। 

 িচর কমাশীল কলযাণদাতা, ি্কট সহায় দঃখসাগের; 

 পরম ্যায়বাা কের্ ফলদা্, পাপপুণয কমর অ্ুসাের। 

 ে�মময় দয়ািস�ু, কপৃাি্িধ, �বেণ যারঁ গণ আিঁখ ঝের, 

 তারঁ মখু েদিখ, সেব হও ের সুখী, তৃিষত ম্ �াণ যারঁ তের। 

 িবিচ� েশাভাময় ি্মরল �কিৃত, বিণরেত েস অপরপ বচ্ হাের; 

 ভজ্ সাধ্ তারঁ, কর েহ ি্র�র, িচর িভখারী হেয় তারঁ �াের। 

 

        (২) - িচদাকােশ হল পণূর ে�মচে�াদয় েহ। 

 

        ঠাকরু ্ািচেতেছ্। েবিড়য়া েবিড়য়া ্ািচেতেছ্, সকেল কীতর্  কিরেতেছ্ আর ্ািচেতেছ্। খবু আ্ে। 

গা্ হইয়া েগেল ঠাকরু ি্েজ আবার গা্ ধিরেল্: 

 

 িশব সে� সদা রে� আ্েে মগ্া, 

 

        মা�ার সে� গািহয়ািছেল্ েদিখয়া ঠাকরু বড় খিুশ! গা্ হইয়া েগেল ঠাকরু মা�ারেক সহােসয বিলেতেছ্, 

েবশ খিুল হত, তাহেল আরও জমাট হত। তাক তাক তা িধ্া, দাক দাক দা িধ্া; এই সব েবাল বাজেব! 

 

        কীতর্  হইেত হইেত স�যা হইয়া িগয়ােছ। 
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ীরামকৃে র aধেরর বািড় আগমন o ভkসে  কীতর্নানn 
 

pথম পিরেcদ 
 

েকদার, িবজয়, বাবুরাম, নারাণ, মাsার, ৈব বচরণ 
 
        আজ (16i) আি ন, kা eকাদশী, বুধবার, 1লা aেkাবর, 1884 ী াb। ঠাকুর দিkেণ র হiেত 
aধেরর বািড় আিসেতেছন। সে  নারাণ, গ াধর। পিথমেধয্ হঠাৎ ঠাকুেরর ভাবাবsা হiল। ঠাকুর ভােব 
বিলেতেছন, “আিম মালা েজাপব? হয্াক থু! e িশব েয পাতাল েফাঁড়া িশব, sয়mূিল !” 
 
        aধেরর বািড়েত আিসয়ােছন। eখােন aেনক ভেkর সমােবশ হiয়ােছ। েকদার িবজয়, বাবুরাম pভৃিত 
aেনেক uপিsত। কীতর্িনয়া ৈব বচরণ আিসয়ােছন। ঠাকুেরর আেদশkেম aধর pতয্হ আিফস হiেত আিসয়াi 
ৈব বচরেনর সংকীতর্ন েনন ৈব বচরেণর সংকীতর্ন aিত িম । আজo সংকীতর্ন হiেব। ঠাকুর aধেরর 
ৈবঠকখানায় pেবশ কিরেলন। ভেkরা সকেলi গােtাtান কিরয়া তাঁহার চরণবnনা কিরেলন। ঠাকুর সহােসয্ 
আসন gহণ কিরেল পর তাঁহারাo uপেবশন কিরেলন। েকদার o িবজয় pণাম কিরেল পর ঠাকুর নারাণ o 
বাবুরামেক তাঁহােদর pণাম কিরেত বিলেলন। আর বিলেলন, আপনারা আশীবর্াদ কেরা, েযন eেদর ভিk হয়। 
নারাণেক েদখাiয়া বিলেলন, e বড় সরল; ভেkরা বাবুরাম o নারাণেক eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েকদারািদ ভেkর pিত) -- েতামােদর সে  রাsায় েদখা হল -- তা না হেল েতামরা কালীবািড় 
িগেয় পড়েত। ঈ েরর icায় েদখা হেয় েগল। 
 
        েকদার (িবনীতভােব, কৃতা িল) -- ঈ েরর icা -- েস আপনার icা। 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ভkসে  কীতর্নানেn 
 
        eiবার কীতর্ন আরm হiল। ৈব বচরণ aিভসার আরm কিরয়া রাসকীতর্ন কিরয়া পালা সমাp কিরেলন। 

ী ীরাধাকৃে র িমলন কীতর্ন যাi আরm হiল, ঠাকুর েpমানেn নৃতয্ কিরেত লািগেলন। সে  সে  ভেkরাo 
তাঁহােক েবিড়য়া নািচেত লািগেলন o সংকীতর্ন কিরেত লািগেলন। কীতর্নােn সকেল আসন gহণ কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- iিন েবশ গান! 
 
        ei বিলয়া ৈব বচরণেক েদখাiয়া িদেলন o তাঁহােক ‘ ীেগৗরা সুnর’ ei গানিট গািহেত বিলেলন। 
ৈব বচরণ গান ধিরেলন: 
 
        ীেগৗরা সুnর নব নটবর, তপত কা নকায় iতয্ািদ। 
 
        গান সমাp হiেল ঠাকুর িবজয়েক বিলেলন, ‘েকমন?’ িবজয় বিলেলন, ‘আ যর্।’ ঠাকুর েগৗরাে র ভােব 
িনেজ গান ধিরেলন: 
 
    ভাব হেব বiিক ের! 
 ভাবিনিধ ীেগৗরাে র ভাব হেব বiিক ের ৷৷ 
    ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়। 
 বন েদেখ বৃnাবন ভােব; সমুd েদেখ ীযমুনা ভােব। 
    যার anঃকৃ  বিহেগর্ৗর (ভাব হেব)। 
 েগারা ফুকির ফুকির কােn; েগারা আপনার পায় আপিন ধের। 
    বেল েকাথা রাi েpমময়ী। 
  
        মিণ সে  সে  গাiেতেছন। 
 
        ঠাকুেরর গান সমাp হiেল ৈব বচরণ আবার গাiেলন: 
 
 হির হির বল ের বীেণ! 
 হিরর কrণা িবেন, পরম তtt আর পািবেন ৷৷ 
 হিরনােম তাপ হের, মুেখ বল হের কৃ  হের, 
 হির যিদ কৃপা কের, তেব ভেব আর ভািবেন! 
 বীেণ eকবার হির বল, হিরনাম িবেন নাi সmল, 
 দাস েগািবn কয়, িদন েগেল, aকূেল েযন ডুিবেন। 
 
        ঠাকুর কীতর্িনয়ার মতন গােনর সে  সে  সুর কিরেতেছন। ৈব বচরণেক বিলেতেছন, oiরকম কের বেলা 
-- কীতর্িনয়া ঢেঙ। 
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        ৈব বচরণ আবার গাiেলন: 
 
 ীdগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার। 
 dগর্েম ীdগর্া িবেন েক কের িনsার ৷৷ 
 dগর্ানাম তরী ভবাণর্ব তিরবাের, 
 ভািসেতেছ, েসi তরী dাসেরাবের। 
 ীgr কrণা কির েযi ধন িদেল, 
 সাধনা করহ তরী িমিলেব েগা কূেল ৷৷ 
 যিদ বল ছয় িরপু হiেয় পবন, 
 ধিরেত না িদেব তরী কিরেব তুফান। 
 তুফােনেত িক কিরেব ীdগর্ানাম যার তরী, 
 তুিম sগর্, তুিম মতর্য্ মা, তুিম েস পাতাল; 
 েতামা হেত হির bhা dাদশ েগাপাল। 
 দশ মহািবদয্া মাতা দশ aবতার, 
 eবার েকানrেপ আমায় কিরেত হেব পার ৷৷ 
 চল aচল তুিম মা তুিম সূk sূল, 
 সৃি  িsিত pলয় তুিম মা তুিম িব মূল। 
 িtেলাকজননী তুিম, িtেলাক তািরণী; 
 সকেলর শিk তুিম মা েতামার শিk তুিম ৷৷ 
 
        ঠাকুর গায়েকর সে  পুনঃ পুনঃ গািহেত লািগেলন: 
 
 চল aচল তুিম মা তুিম সূk sূল, 
 সৃি  িsিত pলয় তুিম মা তুিম িব মূল, 
 িtেলাকজননী তুিম, িtেলাক তািরণী; 
 সকেলর শিk তুিম মা েতামার শিk তুিম ৷৷ 
 
        কীতর্নীয়া আবার আরm কিরেলন: 
 
 বায়ু anকার আিদ শূনয্ আর আকাশ, 
 rপ িদk িদগnর েতামা হ’েত pকাশ। 
 bhা, িব ু আিদ কির যেতক aমের, 
 তব শিk pকািশেছ সকল শরীের ৷৷ 
 iড়া িপ লা সুষুmা বjা িচিtণীেত, 
 kমেযােগ আেছ েজেগ সহsা হiেত। 
 িচিtণীর মেধয্ ঊে র্ আেছ পd সাির সাির, 
 kবণর্ সুবণর্বণর্ িবdয্তািদ কির ৷৷ 
 di পd psুিটত eকপd েকাঢ়া, 
 aেধামুেখ ঊ র্ মুেখ আেছ di পd েজাড়া। 
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 হংসrেপ িবহার তথায় কর েগা আপিন, 
 আধার কমেল হo মা কুলকু িলনী ৷৷ 
 তদূে র্ মিণপুর নাম নািভsল, 
 রkবণর্ পd তােহ আেছ দশদল। 
 েসi পেd তব শিk aনল আছয়, 
 েস aনল িনবৃিt হ’েল সকলi িনভায় ৷৷ 
 hিদপেd আেছ মানস সেরাবর, 
 aনাহত পd ভােস তাহার uপর। 
 সুবণর্বণর্ dাদশদল তথায় িশব বাণ, 
 েযi পেd তব শিk জীব আর আণ ৷৷ 
 তদূে র্ ক েদশ ধুmবণর্ পd, 
 েষাড়শদল নাম তাঁর পd িব dাখয্। 
 েসi পেd তব শিk আছেয় আকাশ, 
 েস আকাশ rd হ েল সকিল আকাশ ৷৷ 
 তদূেধর্ িশরিস মেধয্ পd সহsদল, 
 grেদেবর sান েসi aিত gহয্ sল। 
 েসi পেd িবmrেপ পরমিশব িবরােজ, 
 eকা আেছন kবণর্ সহsদল প েজ ৷৷ 
 bhরn আেছ যথা িশব িবmrপ, 
 তুিম তথা েগেল, িশব হন sীয়rপ। 
 তথা িশবসে  রে  কর েগা িবহার, 
 িবহার সমাপেন িশব হন িবmাকার ৷৷ 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

িবজয় pভৃিতর সে  সাকার-িনরাকার কথা -- িচিনর পাহাড় 
 
        েকদার o কেয়কিট ভk গােtাtান কিরেলন -- বািড় যাiেবন। েকদার ঠাকুরেক pণাম কিরেলন, আর 
বিলেলন, আjা তেব আিস। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম aধরেক না বেল যােব? aভdতা হয় না? 
  
        েকদার -- তিsn তুে  জগৎ তু m; আপিন েযকােল রiেলন, সকেলরi থাকা হল -- আর িকছু aসুখ েবাধ 
হেয়েছ -- আর িবেয় থাoয়ার জনয্ eকটা ভয় হয় -- সমাজ আেছ -- eকবার েতা েগাল হেয়েছ -- 
 
        িবজয় -- eঁেক েরেখ যাoয়া -- 
 
        eমন সময় ঠাকুরেক লiয়া যাiেত aধর আিসেলন। িভতের পাতা হiয়ােছ। ঠাকুর গােtাtান কিরেলন o 
িবজয় o েকদারেক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, eেসা েগা আমার সে । িবজয়, েকদার o aনয্ানয্ ভেkরা ঠাকুেরর 
সে  বিসয়া pসাদ gহণ কিরেলন। 
 
        ঠাকুর আহারােn ৈবঠকখানায় আিসয়া আবার বিসেলন। েকদার, িবজয় o aনয্ানয্ ভেkরা চািরপাে র্ 
বিসেলন। 
 

[েকদােরর কাকুিত o kমা pাথর্না -- িবজেয়র েদবদশর্ন ] 
 
        েকদার কৃতা িল হiয়া aিত নmভােব ঠাকুরেক বিলেতেছন, মাপ কrন, যা iতsতঃ কেরিছলাম। েকদার 
ভািবেতেছন, ঠাকুর েযখােন আহার কিরয়ােছন, েসখােন আিম েকাn ছার! 
 
        েকদােরর কমর্sল ঢাকায়। েসখােন aেনক ভk তাঁহার কােছ আেসন o তাঁহােক খাoয়াiেত সেnশািদ 
নানাrপ dবয্ আনয়ন কেরন। েকদার েসi সকল কথা ঠাকুরেক িনেবদন কিরেতেছন। 
 
        েকদার (িবনীতভােব) -- েলােক aেনেক খাoয়ােত আেস। িক করব pভু, hকুম কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- ভk হেল চ ােলর an খাoয়া যায়। সাত বৎসর unােদর পর o-েদেশ (কামারপুকুের) 
েগলুম। তখন িক aবsাi েগেছ। খানকী পযর্n খাiেয় িদেল! eখন িকnt পাির না। 
 
        েকদার (িবদায় gহেণর পূেবর্ মৃdsের) -- pভু, আপিন শিk স ার কrন। aেনক েলাক আেস। আিম িক 
জািন। 
 
        ীরামকৃ  -- হেয় যােব েগা! আnিরক ঈ ের মিত থাকেল হেয় যায়। 
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        েকদার িবদায় লiবার পূেবর্ ব বাসীর সmাদক ীযুk েযােগnd pেবশ কিরেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া 
আসন gহণ কিরেলন। 
 
        সাকার-িনরাকার সmেn কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন সাকার, িনরাকার, আবার কত িক; তা আমরা জািন না! ধু িনরাকর বলেল েকমন কের 
হেব? 
 
        েযােগnd -- bাhসমােজর eক আ যর্! বারবছেরর েছেল, েসo িনরাকার েদখেছ! আিদসমােজ সাকাের aত 
আপিt নাi। oরা পূজােত ভdেলােকর বািড়েত আসেত পাের। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- iিন েবশ বেলেছন, েসo িনরাকার েদখেছ। 
 
        aধর -- িশবনাথবাবু সাকার মােনন না। 
 
        িবজয় -- েসটা তাঁর বুঝবার ভুল। iিন েযমন বেলন, বhrপী কখন e রঙ কখন েস রঙ। েয গাছতলায় বেস 
থােক, েসi িঠক জানেত পাের। আিম ধয্ান করেত করেত েদখেত েপলাম চালিচt। কত েদবতা, তাঁরা কত িক 
বেলন। আিম বললুম, তাঁর কােছ যাব তেব বুঝব। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার িঠক েদখা হেয়েছ। 
 
        েকদার -- ভেkর জনয্ সাকার। েpেম ভk সাকার েদেখ। rব যখন ঠাকুরেক দশর্ন কেlন, বেলিছেলম, 
কু ল েকন dলেছ না? ঠাকুর বলেলন, তুিম েদালােলi েদােল। 
 
        ীরামকৃ  -- সব মানেত হয় েগা -- িনরাকার-সাকার সব মানেত হয়। কালীঘের ধয্ান করেত করেত 
েদখলুম রমণী খানকী! বললুম, মা তুi eirেপo আিছস! তাi বলিছ, সব মানেত হয়। িতিন কখন িকrেপ েদখা 
েদন, সামেন আেসন, বলা যায় না। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান ধিরেলন -- eেসেছন eক ভােবর ফিকর। 
 
        িবজয় -- িতিন aনnশিk -- আর-eকrেপ েদখা িদেত পােরন না? িক আ যর্! সব েরণুর েরণু eরা সব 
িক না ei সব িঠক করেত যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- eকটু গীতা, eকটু ভাগবত, eকটু েবদাn পেড় েলােক মেন কের, আিম সব বুেঝ েফেলিছ। 
িচিনর পাহােড় eকটা িপঁপেড় িগছল। eকদানা িচিন েখেয় তার েপেট ভের েগল। আর-eকদানা মুেখ কের বাসায় 
িনেয় যােc। যাবার সময় ভাবেছ, eবাের eেস পাহাড়টা িনেয় যাব! (সকেলর হাসয্) 
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ঠাকুর �ীরামকৃ� দিকেষের-মি�ের লাট,ু মা�ার, মিষলাল, মখুেু� �ভৃিত ভ� সে� ও 

কলুেটালায় কীতর্ া্ে� 

 

�থম পিরে�দ 

 

�া� মিষলালেক উপেদশ -- িবে�ষভাব (Dogmatism) তযাা কর 

 

        ঠাকরু �ীরামক�ৃ দিকেষের-মি�ের ভ�সে� বিসয়া আেছ্। 

 

        আজ বহৃ�িতবার, ২রা অে�াবর ১৮৮৪ �ী�া�। ১৭ই আিে্ ১২৯১। আিে্ শুা �াদশী-�েয়াদশী। 

�ী�ীিবজয়া দশমীর দই িদ্ পের। াতকলয ঠাকরু কিলকাতায় অধেরর বািড়েত শভাাম্ কিরয়ািছেল্। েসখাে্ 

্ারাষ, বাবরুাম, মা�ার, েকদার, িবজয় �ভৃিত অে্েক িছেল্। ঠাকরু েসখাে্ ভ�সে� কীতর্ া্ে� ্ৃতয 

কিরয়ািছেল্। 

 

        ঠাকেুরর কােছ আজকাল লাটু, রামলাল, হিরশ থােক্। বাবরুামও মােঝ মােঝ আিসয়া থােক্। �ীযু� 

রামলাল �ী�ীভবতািরষীর েসবা কের্। হাজরা মহাশয়ও আেছ্। 

 

        আজ �ীযু� মিষলাল মি�ক, ি�য় মখুেু�, তাহঁার আৎীয় হির, িশবপেুরর একিট �া� (দািড় আেছ), বড় 

বাজার ১২্ং মি�ক �ীেটর মােরায়াড়ী ভে�রা -- উপি�ত আেছ্। �েম দিকেষেেরর কেয়কিট েছাকরা, িসঁিথর 

মেহ� কিবরাজ �ভৃিত ভে�রা আিসেল্। মিষলাল পরুাত্ �া� ভ�। 

 

        �ীরামক�ৃ (মিষলাল �ভৃিতর �িত) -- ্ম�ার মা্েসই ভাল। পােয় হাত িদেয় ্ম�ােরর িক দরকার। 

আর মা্েস ্ম�ার করেল েকউ কিু�ত হেব ্া। 

 

        “আমারই ধমর িঠক, আর সকেলর িমথযা -- এ-ভাব ভাল ্য়। 

 

        “আিম েদিখ িতি্ই সব হেয়েছ্ -- মা্ুষ, �িতমা, শাল�াম সকেলর িভতেরই এক েদিখ। এক ছাড়া দই 

আিম েদিখ ্া! 

 

        “অে্েক মে্ কের আমােদর মত িঠক, আর সব ভুল, -- আমরা িজেতিছ, আর সব েহেরেছ। িক� েয 

এিােয় এেসেছ েস হয়েতা, একটুর জ্য আটেক োল। েপছে্ েয পেড়িছল েস তখ্ এিােয় োল। োােলাকধাম 

েখলায়, অে্ক এিােয় এেস, েপায়া (ঘঁুিট) আর পড়ল ্া। 

 

        “হার-িজত তারঁ হােত। তারঁ কাযর িকছ ুেবাঝা যায় ্া। েদখ ্া, ডাব অত উচুঁেত থােক, েরাদ পায়, তবু ঠা�া 

শি�! -- এ-িদেক পাি্ফল জেল থােক -- ারম গষ। 

 

        “মা্ুেষর শরীর েদখ। মাথা েযটা মলূ (োাড়া), েসটা উপের চেল োল।” 

 

[�ীরামক�ৃ, চার আ�ম ও েযাাত� -- �া�সমাজ ও ‘মে্ােযাা’ ] 
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        মিষলাল -- আমােদর এখ্ কতরবয? 

 

        �ীরামক�ৃ -- েকা্রকম কের তারঁ সে� েযাা হেয় থাকা। দইপথ আেছ, -- কমরেযাা আর মে্ােযাা। 

 

        “যারা আ�েম আেছ, তােদর েযাা কেমরর �ারা। ��চযর, াাহর�য, বা্��, স�যাস। স�যাসীরা
1

 

 কাময কেমরর 

তযাা করেব িক� ি্তযকমর কাম্াশূ্য হেয় করেব। দ�ধারষ, িভকা করা, তীথরযা�া, পজূা, জপ এ-সব কেমরর �ারা 

তারঁ সে� েযাা হয়। 

        “আর েয কমরই কর, ফলাকা�া তযাা কের কাম্াশূ্য হেয় করেত পারেল তারঁ সে� েযাা হয়। 

 

        “আর-একপথ মে্ােযাা। এরপ েযাাীর বািহেরর েকা্ িচ� ্াই। অ�ের েযাা। েযম্ জড়ভরত, 

শকেদব। আরও কত আেছ -- এরা ্ামজাদা। এেদর শরীের চুল, দািড়, েযম্ েতম্ই থােক। 

 

        “পরমহংস অব�ায় কমর উেঠ যায়। �রষ-ম্্ থােক। সবরদাই মে্র েযাা। যিদ কমর কের েস েলাকিশকার 

জ্য। 

 

        “কেমরর �ারাই েযাা হউক, আর মে্র �ারাই েযাা হউক ভি� হেল সব জা্েত পারা যায়। 

 

        “ভি�েত ক�ুক আপি্ হয় -- একা� ম্ হেলই বায় ুি�র হেয় যায়, আর বায় ুি�র হেলই ম্ একা� হয়, 

বিু� ি�র হয়। যার হয় েস ি্েজ েটর পায় ্া।” 

 

[পবূরকথা -- সাধ্াব�ায় জা�াতার কােছ �াথর্ া -- ভি�েযাা ] 

 

        “ভি�েযাো সব পাওয়া যায়। আিম মার কােছ েকেঁদ েকেঁদ বেলিছলাম, ‘মা, েযাাীরা েযাা কের যা 

েজে্েছ, �া্ীরা িবচার কের যা েজে্েছ -- আমায় জাি্েয় দাও -- আমায় েদিখেয় দাও!’ মা আমায় সব 

েদিখেয় িদেয়েছ্। বযাকলু হেয় তারঁ কােছ কাদঁেল িতি্ সব জাি্েয় েদ্। েবদ-েবদা�, পরুাষ, ত� -- এ-সব 

শাে� িক আেছ; সব িতি্ আমায় জাি্েয় িদেয়েছ্।” 

 

        মিষলাল -- হঠেযাা? 

 

        �ীরামক�ৃ -- হঠেযাাীরা েদহািভমা্ী সাধু। েকবল ে্িত েধৗিত করেছ -- েকবল েদেহর যৎ। ওেদর 

উে�শয আয় ুবিৃ� করা। েদহ ি্েয় রাতিদ্ েসবা। ও ভাল ্য়। 

 

[মিষ মি�ক, সংসারী ও মে্র তযাা -- েকশব েসে্র কথা ] 

                                                 
১ কামযা্াং কমরষাং ্যাসং স�যাসং কবেয়া িবদু। 
  সবরকমরফলতযাাং �া �যাাং িবচকষাু ৷৷ 
  তযাজযং েদাষবিদেতযেক কমর �া মর্ ীিষষু। 

  য়�দা্তপু কমর ্ তযাজযিমিত চাপের ৷৷                                                       [াীতা, ১৮।২,৩] 
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        “েতামােদর কতরবয িক? েতামরা মে্ কািম্ী-কা�্ তযাা করেব। েতামরা সংসারেক কাকিব�া বলেত পার 

্া। 

 

        “োা�ামীরা াহৃ�, তাই তােদর বললাম, েতামােদর ঠাকরু েসবা রেয়েছ, েতামরা সংসারতযাা িক করেব? -

- েতামরা সংসারেক মায়া বেল উিড়েয় িদেত পার ্া। 

 

        “সংসারীেদর যা কতরবয ৈচত্যেদব বেলিছেল্ -- জীেব দয়া, ৈব�বেসবা, ্ামসংকীতর্ । 

 

        “েকশব েস্ বেলিছল, উি্ এখ্ দই-ই কর বলেছ্। একিদ্ কটুুস কের কামড়ােব্। তা ্য় -- কামড়াব 

েক্?” 

 

        মিষ মি�ক -- তাই কামড়া্। 

 

        �ীরামক�ৃ (সহােসয) -- েক্? তুিম েতা, তাই আছ -- েতামার তযাা করবার িক দরকার? 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

আচােযর্র কািমনী-কা নতয্াগ, তেব েলাকিশkার aিধকার -- সnয্াসীর কিঠন িনয়ম -- bাh মিণলালেক িশkা 
 

        ীরামকৃ  -- যােদর dারা িতিন েলাকিশkা েদেবন, তােদর সংসারতয্াগ দরকার। তা না হেল uপেদশ gাহয্ 
হয় না। ধু িভতের তয্াগ হেল হেব না। বািহের তয্াগo চাi, তেব েলাকিশkা হয়। তা না হেল েলােক মেন কের, 
iিন যিদo কািমনী-কা ন তয্াগ করেত বলেছন, iিন িনেজ িভতের িভতের oi সব েভাগ কেরন। 
 
        “eকজন কিবরাজ ঔষধ িদেয় েরাগীেক বলেল, তুিম আর-eকিদন eেসা, খাoয়া-দাoয়ার কথা বেল িদব। 
েসিদন তাঁর ঘের aেনকgিল gেড়র নাগির িছল। েরাগীর বািড় aেনক দূের। েস আর-eকিদন eেস েদখা করেল। 
কিবরাজ বলেল ‘খাoয়া দাoয়া সাবধােন করিব, gড় খাoয়া ভাল নয়।’ েরাগী চেল েগেল eকজন ৈবদয্েক বলেল, 
‘oেক aত ক  িদেয় আনা েকন? েসi িদন বলেলi েতা হত!’ ৈবদয্ েহেস বলেল, ‘oর মােন আেছ। েসিদন ঘের 
aেনকgিল gেড়র নাগির িছল। েসিদন যিদ বিল, েরাগীর িব াস হত না। েস মেন করত oরঁ ঘের েযকােল eত 
gেড়র নাগির, uিন িন য় িকছু খান। তাহেল gড় িজিনসটা eত খারাপ নয়।’ আজ আিম gেড়র নাগির লুিকেয় 
েফেলিছ, eখন িব াস হেব। 
 
        “আিদ সমােজর আচাযর্েক েদখলাম। নলাম নািক িdতীয় না তৃতীয় পেkর িবেয় কেরেছ! -- বড় বড় 
েছেল! 
 
        “ei সব আচাযর্! eরা যিদ বেল ‘ঈ র সতয্, আর সব িমথয্া’ েক িব াস করেব! -- eেদর িশষয্ যা হেব, 
বুঝেতi পারছ। 
 
        “েহেগা gr তার েপেদা িশষয্! সnয্াসীo যিদ মেন তাগ কের, বািহের কািমনী-কা ন লেয় থােক -- তার 
dারা েলাকিশkা হয় না। েলােক বলেব লুিকেয় gড় খায়।” 
 

[ ীরামকৃে র কা নতয্াগ -- কিবরােজর পাঁচটাকা pতয্পর্ণ ] 
 
        “িসঁিথর মেহnd (কিবরাজ) রামলােলর কােছ পাঁচটা টাকা িদেয় িগছল -- আিম জানেত পাির নাi। 
 
        “রামলাল বলেল পর, আিম িজjাসা করলাম, কােক িদেয়েছ? েস বলেল, eখানকার জনয্। আিম pথমটা 
ভাবলুম, dেধর েদনা আেছ না হয় েসiেট েশাধ েদoয়া যােব। o মা! খািনক রােt ধড়মড় কের uেঠ পেড়িছ। বুেক 
েযন িবিl আঁচড়ােc! রামলালেক তখন িগেয় আবার িজjাসা করলুম, -- ‘েতার খুড়ীেক িক িদেয়েছ?’ েস বলেল, 
‘না’। তখন তােক বললাম, ‘তুi ekণi িফিরেয় িদেয় আয়!’ রামলাল তার পরিদন টাকা িফিরেয় িদেল। 
 
        “সnয্াসীর পেk টাকা লoয়া বা েলােভ আসk হoয়া িকrপ জােনা? েযমন bাhেণর িবধবা aেনক কাল 
হিবষয্ েখেয়, bhচযর্ কের, বাgদী uপপিত কেরিছল! (সকেল sিmত) 
 
        “o-েদেশ ভগী েতলীর aেনক িশষয্ সামn হল। শূdেক সbাi pণাম কের েদেখ, জিমদার eকটা d  
েলাক লািগেয় িদেল। েস তার ধমর্ ন  কের িদেল -- সাধন-ভজন সব মািট হেয় েগল। পিতত সnয্াসী েসirপ।” 
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[সাধুসে র পর dা -- েকশব েসন o িবজয়কৃ  েগাsামী ] 

 
        “েতামারা সংসাের আছ, েতামােদর সৎস  (সাধুস ) দরকার। 
 
        “আেগ সাধুস , তারপর dা। সাধুরা যিদ তাঁর নামgণানুকীতর্ন না কের, তাহেল েকমন কের েলােকর 
ঈ ের dা, িব াস, ভিk হেব? িতন পুrেষ আিমর জানেল তেব েতা েলােক মানেব? 
 
        (মাsােরর pিত) -- “jান হেলo সবর্দা aনুশীলন চাi। নয্াংটা বলত, ঘিট eকিদন মাজেল িক হেব -- 
েফেল রাখেল আবার কল  পড়েব! 
 
        “েতামার বািড়টায় eকবার েযেত হেব। েতামার আ াটা জানা থাকেল, েসখােন আরo ভkেদর সে  েদখা 
হেব। ঈশােনর কােছ eকবার যােব। 
 
        (মিণলােলর pিত) -- “েকশব েসেনর মা eেসিছল। তােদর বািড়র েছাকরারা হিরনাম করেল। েস তােদর 
pদিkণ কের হাততািল িদেত লাগল। েদখলাম েশােক কাতর হয় নাi। eখােন eেস eকাদশী করেল, মালািট 
লেয় জপ কের! েবশ ভিk েদখলাম।” 
 
        মিণলাল -- েকশববাবুর িপতামহ রামকমল েসন ভk িছেলন। তুলসীকানেনর মেধয্ বেস নাম করেতন। 
েকশেবর বাপ পয্ারীেমাহনo ভk ৈব ব িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- বাপ orপ না হেল েছেল aমন ভk হয় না। েদেখা না, িবজেয়র aবsা। 
 
        “িবজেয়র বাপ ভাগবত পড়েত পড়েত ভােব ajান হেয় েযত। িবজয় মােঝ মােঝ ‘হির! হির!’ বেল uেঠ 
পেড়। 
 
        “আজকাল িবজয় যা সব (ঈ রীয় rপ) দশর্ন করেছ, সব িঠক িঠক! 
 
        “সাকার-িনরাকােরর কথা িবজয় বলেল -- েযমন বhrপীর রঙ -- লাল, নীল, সবুজo হেc -- আবার 
েকানo রঙi নাi। কখন সgণ কখন িনgর্ণ।” 
 

[িবজয় সরল -- “সরল হেল ঈ রলাভ হয়” ] 
 
        “িবজয় েবশ সরল -- খুব uদার সরল না হেল ঈ রেক পাoয়া যায় না। 
 
        “িবজয় কাল aধর েসেনর বািড়েত িগছল। তা েযন আপনার বািড় -- সবাi েযন আপনার। 
 
        “িবষয়বুিd না েগেল uদার সরল হয় না।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন -- 
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 “aমূলয্ধন পািব ের মন হেল খাঁিট! 
 
        “মািট পাট করা না হেল হাঁিড় ৈতয়ার হয় না। িভতের বািলিঢল থাকেল হাঁিড় েফেট যায়। তাi কুেমার আেগ 
মািট পাট কের। 
 
        “আরিশেত ময়লা পেড় থাকেল মুখ েদখা যায় না। িচt িd না হেল s-srপদশর্ন হয় না। 
 
        “েদেখা না, েযখােন aবতার, েসখােনi সরল। নnেঘাষ, দশরথ, বসুেদব -- eঁরা সব সরল। 
 
        “েবদােn বেল dবুিd না হেল ঈ রেক জানেত icা হয় না। েশষ জn বা aেনক তপসয্া না থাকেল uদার 
সরল হয় না।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র বালেকর aবsা। 
 
        ঠাকুেরর পা eকটু ফুেলা ফুেলা েবাধ হoয়ােত িতিন বালেকর নয্ায় িচিnত আেছন। 
 
        িসঁিথর মেহnd কিবরাজ আিসয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িpয় মুখুেj pভৃিত ভkেদর pিত) -- কাল নারাণেক বললাম, েতার পা িটেপ েদখ েদিখ, েডাব 
হয় িক না। েস িটেপ েদখেল -- েডাব হল; -- তখন বাঁচলুম। (মুখুেjর pিত) -- তুিম eকবার েতামার পা িটেপ 
েদেখা েতা; েডাব হেয়েছ? 
 
        মুখুেj -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- আঃ! বাঁচলুম। 
 
        মিণ মিlক -- েকন? আপিন েsােতর জেল নাiেবন। েসারা েফারা েকন খাoয়া। 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, েতামােদর রেkর েজার আেছ, -- েতামােদর আলাদা কথা! 
 
        “আমায় বালেকর aবsায় েরেখেছ। 
 
        “ঘাস বেন eকিদন িক কামড়ােল। আিম েনিছলাম, সােপ যিদ আবার কামড়ায়, তাহেল িবষ তুেল লয়। 
তাi গেতর্ হাত িদেয় রiলাম। eকজন eেস বলেল -- o িক কেcন? -- সাপ যিদ েসiখানটা আবার কামড়ায়, 
তাহেল হয়। aনয্ জায়গায় কামড়ােল হয় না। 
 
        “শরেতর িহম ভাল, েনিছলাম -- কলকাতা েথেক গািড় কের আসবার সময় মাথা বার কের িহম লাগােত 
লাগলাম। (সকেলর হাসয্) 
 
        (িসঁিথর মেহেndর pিত) -- “েতামােদর িসঁিথর েসi পি তিট েবশ। েবদাnবাগীশ। আমায় মােন। যখন 
বললাম, তুিম aেনক পেড়ছ, িকnt ‘আিম aমুক পি ত’ e-aিভমান তয্াগ কেরা, তখন তার খুব আhাদ। 
 
        “তার সে  েবদােnর কথা হল।” 
 

[মাsারেক িশkা -- d আtা, aিবদয্া; bhমায়া -- েবদােnর িবচার ] 
 
        (মাsােরর pিত) -- িযিন d আtা, িতিন িনিলর্p। তাঁেত মায়া বা aিবদয্া আেছ। ei মায়ার িভতের িতন 
gণ আেছ -- সtt, রজঃ, তমঃ। িযিন d আtা তাঁেত ei িতনgণ রেয়েছ, aথচ িতিন িনিলর্p। আgেন যিদ নীল 
বিড় েফেল দাo, নীল িশখা েদখা যায়; রাঙা বিড় েফেল দাo, লাল িশখা েদখা যায়। িকnt আgেনর আপনার েকান 
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রঙ নাi। 
 
        “জেল নীল রঙ েফেল দাo, নীল জল হেব। আবার ফটিকির েফেল িদেল েসi জেলরi রঙ। 
 
        “মাংেসর ভার লেয় যােc চ ােল -- েস শ রেক ছুঁেয়িছল। শ র েযi বেলেছন, আমায় ছঁুিল! -- চ াল 
বলেল, ঠাকুর, আিমo েতামায় ছঁুi নাi, -- তুিমo আমায় েছাঁo নাi! তুিম d আtা -- িনিলর্p। 
 
        “জড়ভরতo oi সকল কথা রাজা রhগণেক বেলিছল। 
 
        “ d আtা িনিলর্p। আর d আtােক েদখা যায় না। জেল লবণ িমি ত থাকেল লবণেক চেkর dারা েদখা 
যায় না। 
 
        “িযিন d আtা িতিনi মহাকারণ -- কারেণর কারণ। sূল, সূk কারণ মহাকারণ। প ভূত sূল। মন বুিd 
aহংকার, সূk। pকৃিত বা আদয্াশিk সকেলর কারণ। bh বা d আtা কারেণর কারণ। 
 
        “ei d আtাi আমােদর srপ। 
 
        “jান কােক বেল? ei s-srপেক জানা আর তাঁেত মন রাখা! ei d আtােক জানা।” 
 

[কমর্ কতিদন? ] 
 
        “কমর্ কতিদন? -- যতিদন েদহ aিভমান থােক; aথর্াৎ েদহi আিম ei বুিd থােক। গীতায় oi কথা 
আেছ।1 
 
        “েদেহ আtবুিd করার নামi ajান। 
 
        (িশবপুেরর bাhভেkর pিত) -- “আপিন িক bাh?” 
 
        bাhভk -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- আিম িনরাকার সাধেকর েচাখ মুখ েদেখ বুঝেত পাির। আপিন eকটু ডুব েদেবন। 
uপের ভাসেল রt পাoয়া যায় না। আিম সাকার-িনরাকার সব মািন। 
 

[মােরায়াড়ী ভk o ঠাকুর ীরামকৃ  -- জীবাtা -- িচt ] 
 
        বড়বাজােরর মািরয়াড়ী ভেkরা আিসয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর তাঁহােদর সুখয্ািত কিরেতেছন। 
 
                                                 
1 ন িহ েদহভৃতা শকয্ং তয্kুং কমর্াণয্েশষতঃ। 
  য়st কমর্ফলতয্াগী স তয্াগীতয্িভধীয়েত ৷৷                                                          [গীতা, 18।11] 
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        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- আহা! eরা েয ভk। সকেল ঠাকুেরর কােছ যাoয়া -- sব করা -- pসাদ 
পাoয়া! eবার যাঁেক পুেরািহত েরেখেছন, েসিট ভাগবেতর পি ত। 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- “আিম েতামার দাস” েয বেল েস আিমটা েক? 
 
        ীরামকৃ  -- িল শরীর বা জীবাtা। মন, বুিd, িচt, aহংকার -- e চািরিট জিড়েয় িল শরীর। 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- জীবাtািট েক? 
 
        ীরামকৃ  -- a পাশ জিড়ত আtা। আর িচt কােক বেল? েয oেহা! কের uেঠ। 
 

[মােড়ায়াড়ী -- মৃতুয্র পর িক হয়? মায়া িক? “গীতার মত” ] 
 
        ীরামকৃ  -- গীতার মেত, মরবার সময় যা ভােব, তাi হেব। ভরত রাজা হিরণ েভেব হিরণ হেয়িছল। তাi 
ঈ রেক লাভ করবার জনয্ সাধন চাi। রাতিদন তাঁর িচnা করেল মরবার সময়o েসi িচnা আসেব। 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- আcা মহারাজ, িবষয় ৈবরাগয্ হয় না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- eরi নাম মায়া। মায়ােত সৎেক aসৎ, aসৎেক সৎ েবাধ হয়। 
 
        “সৎ aথর্াৎ িযিন িনতয্, -- পরbh। aসৎ -- সংসার aিনতয্।” 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- শাst পিড়, িকnt ধারণা হয় না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- পড়েল িক হেব? সাধনা -- তপসয্া চাi। তাঁেক ডােকা। “িসিd িসিd” বলেল িক হেব, িকছু 
েখেত হয়। 
 
        “ei সংসার কাঁটাগােছর মেতা। হাত িদেল রk েবেরায়। যিদ কাঁটাগাছ eেন, বেস বেস বল, oi গাছ 
পুেড় েগল, তা িক aমিন পুেড় যােব? jানািg আহরণ কর। েসi আgন লািগেয় দাo, তেব েতা পুড়েব! 
 
        “সাধেনর aবsায় eকটুখাটেত হয় তারপর েসাজা পথ। বয্াঁক কািটেয় aনুকূল বায়ুেত েনৗকা েছেড় দাo।” 
 

[আেগ মায়ার সংসার তয্াগ, তারপর jানলাভ -- ঈ রলাভ ] 
 
        “যতkণ মায়ার ঘেরর িভতের আছ, যতkণ মায়া-েমঘ রেয়েছ, ততkণ jান-সূযর্ কাজ কের না। মায়াঘর 
েছেড় বািহের eেস দাঁড়ােল (কািমনী-কা ন তয্ােগর পর) তেব jানসূযর্ aিবদয্া নাশ কের। ঘেরর িভতর আনেল 
আতস কােচ কাগজ পুেড় না। ঘেরর বাiের eেস দাঁড়ােল, েরাদিট কােচ পেড়, -- তখন কাগজ পুেড় যায়। 
 
        “আবার েমঘ থাকেল আতস কােচ কাগজ পুেড় না। েমঘিট সের েগেল তেব হয়। 
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        “কািমনী-কা ন ঘর েথেক eকটু সের দাঁড়ােল -- সের দাঁিড়েয় eকটু সাধনা-তপসয্া করেল -- তেবi 
মেনর anকার নাশ হয় -- aিবদয্া aহংকার েমঘ পুেড় যায় -- jানলাভ হয়! 
 
        “আবার কািমনী-কা নi েমঘ।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
  

পূবর্কথা -- লkীনারায়েণর দশ হাজার টাকা িদবার কথায় ীরামকৃে র aৈচতনয্ হoয়া -- সnয্াসীর কিঠন িনয়ম 
 

        ীরামকৃ  (মােরায়াড়ীর pিত) -- তয্াগীর বড় কিঠন িনয়ম। কািমনী-কা েনর সংsব েলশমাto থাকেব 
না। টাকা িনেজর হােত েতা লেব না, -- আবার কােছo রাখেত েদেব না। 
 
        “লkীনারায়ণ মােরায়াড়ী, েবদাnবাদী, eখােন pায় আসত। িবছানা ময়লা েদেখ বলেল, আিম দশ হাজার 
টাকা িলেখ েদাব, তার সুেদ েতামার েসবা চলেব। 
 
        “যাi o-কথা বলেল aমিন েযন লািঠ েখেয় ajান হেয় েগলাম! 
 
        “ৈচতনয্ হবার পর তােক বললাম, তুিম aমন কথা যিদ আর মুেখ বেলা, তা হেল eখােন আর eেসা না। 
আমার টাকা েছাঁবার েজা নাi, কােছo রাখবার েজা নাi। 
 
        “েস ভারী সূkবুিd, -- বলেল, ‘তাহেল eখনo আপনার তয্াজয্, gাহয্ আেছ। তেব আপনার jান হয় 
নাi।” 
 
        “লkীনারায়ণ তখন hেদর কােছ িদেত চাiেল, আিম বললাম, তাহেল আমায় বলেত হেব ‘eেক েদ, oেক 
েদ’; না িদেল রাগ হেব! টাকা কােছ থাকাi খারাপ! েস-সব হেব না! 
 
        “আরিশর কােছ িজিনস থাকেল pিতিবm হেব না?” 
 

[ ীরামকৃ  o মুিkতtt -- “কিলেত েবদমত নয়, পুরাণমত” ] 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ, গ ায় শরীরতয্াগ করেল তেব মুিk হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- jান হেলi মুিk। েযখােনi থােকা -- ভাগােড়i মৃতুয্ েহাক, আর গ াতীেরi মৃতুয্ েহাক 
jানীর মুিk হেব। 
 
        “তেব ajােনর পেk গ াতীর।” 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- মহারাজ কাশীেত মুিk হয় েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- কাশীেত মৃতুয্ হেল িশব সাkাৎকার হন। -- হেয় বেলন, আমার ei েয সাকার rপ e 
মািয়ক rপ -- ভেkর জনয্ ei rপ ধারণ কির, -- ei েদখ্, aখ  সিcদানেn িমিলেয় যাi! ei বেল েস rপ 
anধর্ান হয়! 
 
        “পুরাণমেত চ ােলরo যিদ ভিk হয়, তার মুিk হেব। e মেত নাম করেলi হয়। যাগযj, তntমnt -- e-
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সব দরকার নাi। 
 
        “েবদমত আলাদা। bাhণ না হেল মিুk হয় না। আবার িঠক মnt ucারণ না হেল পূজা gহণ হয় না। 
যাগযj, মntতnt -- সব িবিধ aনুসাের করেত হেব।” 
 

[কমর্েযাগ বড় কিঠন -- কিলেত ভিkেযাগ ] 
 
        “কিলকােল েবেদাk কমর্ করবার সময় কi? 
 
        “তাi কিলেত নারদীয় ভিk। 
 
        “কমর্েযাগ বড় কিঠন। িন াম না করেত পারেল বnেনর কারণ হয়। তােত আবার anগত pাণ -- সব কমর্ 
িবিধ aনুসাের করবার সময় নাi। দশমূল পাঁচন েখেত েগেল েরাগীর eিদেক হেয় যায়। তাi িফভার িমk ার। 
 
        “নারদীয় ভিk -- তাঁর নামgনকীতর্ন করা। 
 
        “কিলেত কমর্েযাগ িঠক নয়, -- ভিki িঠক। 
 
        “সংসাের কমর্ যতিদন েভাগ আেছ কেরা। িকnt ভিk aনুরাগ চাi। তাঁর নামgণকীতর্ন করেল কমর্kয় হেব। 
 
        “কমর্ িচরকাল করেত হয় না। তাঁেত যত dাভিk-ভালবাসা হেব, ততi কমর্ কমেব। তাঁেক লাভ করেল 
কমর্তয্াগ হয়। গৃহেsর বu-eর েপেট েছেল হেল শা ড়ী কমর্ কিমেয় েদয়। সnান হেল আর কমর্ করেত হয় না।” 
 

[সতয্srপ bh -- সংsার থাকেল ঈ েরর জনয্ বয্াকুলতা হয় ] 
 
        দিkেণ র gাম হiেত কতকgিল েছাকরা আিসয়া pণাম কিরেলন। তাঁহারা আসন gহণ কিরয়া ঠাকুরেক 
p  কিরেতেছন। েবলা 4টা হiেব। 
 
        দিkেণ রিনবাসী েছাকরা -- মহাশয়, jান কােক বেল? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ র সৎ, আর সমs bh aসৎ; eiিট জানার নাম jান। 
 
        “িযিন সৎ তাঁর eকিট নাম bh, আর eকিট নাম কাল (মহাকাল)। তাi বেল ‘কােল কত েগল -- কত হেলা 
ের ভাi!’ 
 
        “ ‘কালী’ িযিন কােলর সিহত রমণ কেরন। আদয্াশিk। কাল o কালী, bh -- bh o শিk -- aেভদ। 
 
        “েসi সৎrপ bh িনতয্ -- িতনকােলi আেছন -- আিদ anরিহত। তাঁেক মুেখ বণর্না করা যায় না। হd 
বলা যায়, -- িতিন ৈচতনয্srপ, আনnsrপ। 
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        “জগৎ aিনতয্, িতিনi িনতয্! জগৎ েভলিকsrপ। বািজকরi সতয্। বািজকেরর েভলিক aিনতয্।” 
 
        েছাকরা -- জগৎ যিদ মায়া -- েভলিক -- e মায়া যায় না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- সংsার-েদােষ মায়া যায় না। aেনক জn ei মায়ার সংসাের েথেক েথেক মায়ােক সতয্ বেল 
েবাধ হয়। 
 
        “সংsােরর কত kমতা েশান। eকজন রাজার েছেল পূবর্জেn েধাপার ঘের জেnিছল। রাজার েছেল হেয় 
যখন েখলা করেছ, তখন সমবয়সীেদর বলেছ, o-সব েখলা থাক! আিম uপুড় হেয় i, আর েতারা আমার িপেঠ 
hs hs কের কাপড় কাচ।” 
 
[সংsারবান েগািবn পাল, েগাপাল েসন, িনর ন, হীরানn -- পূবর্কথা -- েগািবn, েগাপাল o ঠাকুরেদর েছেলেদর 

আগমন -- 1863-64 ] 
 
        “eখােন aেনক েছাকরা আেস, -- িকnt েকu েকu ঈ েরর জনয্ বয্কুল। তারা সংsার িনেয় eেসেছ। 
 
        “েস-সব েছাকরা িববােহর কথায় aয্াঁ, aয্াঁ কের! িববােহর কথা মেনi কের না! িনর ন েছেলেবলা েথেক 
বেল, িবেয় করব না। 
 
        “aেনকিদন হল (কুিড় বছেরর aিধক) বরাহনগর েথেক dিট েছাকরা আসত। eকজেনর নাম েগািবn পাল 
আর-eকজেনর নাম েগাপাল েসন। তােদর েছেলেবলা েথেকi ঈ েরেত মন। িববােহর কথায় ভেয় আকলু হত। 
েগাপােলর ভাবসমািধ হত! িবষয়ী েদখেল কুি ত হত; েযমন inুর িবড়াল েদেখ কুি ত হয়। যখন ঠাকুরেদর 
(Tagore) েছেলরা oi বাগােন েবড়ােত eেসিছল, তখন কুিঠর ঘেরর dার বn করেল, পােছ তােদর সে  কথা 
কiেত হয়। 
 
        “েগাপােলর প বটীতলায় ভাব হেয়িছল। ভােব আমার পােয় হাত িদেয় বেল, ‘আিম তেব যাi। আিম আর 
e সংসাের থাকেত পারিছ না -- আপনার eখন aেনক েদির -- আিম যাi।’ আিমo ভাবাবsায় বললাম – ‘আবার 
আসেব’। েস বলেল -- ‘আcা, আবার আসব।’ 
 
        “িকছুিদন পের েগািবn eেস েদখা করেল। আিম িজjাসা করলাম, েগাপাল কi? েস বলেল, েগাপাল 
(শরীরতয্াগ কের) চেল েগেছ। 
 
        “aনয্ েছাকরারা িক কের েবড়ােc! -- িকেস টাকা হয় -- বািড় -- গািড় -- েপাশাক, তারপর িববাহ -- 
eiজনয্ বয্s হেয় েবড়ায়। িববাহ করেব, -- আেগ েকমন েমেয় েখাঁজ েনয়। আবার সুnর িক না, িনেজ েদখেত 
যায়! 
 
        “eকজন আমায় বড় িনেn কের। েকবল বেল, েছাকরােদর ভালবািস। যােদর সংsার আেছ -- d আtা, 
ঈ েরর জনয্ বয্কুল, -- টাকা, শরীেরর সুখ e-সেবর িদেক মন নাi -- তােদরi আিম ভালবািস। 
 
        “যারা িবেয় কেরেছ, যিদ ঈ ের ভিk থােক, তাহেল সংসাের আসk হেব না। হীরানn িবেয় কেরেছ। তা 
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েহাক, েস েবিশ আসk হেব না।” 
 
        হীরানn িসnুেদশবাসী, িব. e. পাস, bাhভk। 
 
        মিণলাল, িশবপুেরর bাhভk, মােরায়াড়ী ভেkরা o েছাকরারা pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন।  
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  প ম পিরেcদ 
 

কমর্তয্াগ কখন? ভেkর িনকট ঠাকুেরর a ীকার 
 
        সnয্া হiল। দিkেণর বারাnা o পি েমর েগাল বারাnায় ফরাশ আেলা jািলয়া িদয়া েগল। ঠাকুেরর ঘের 
pদীপ jালা হiল o ধুনা েদoয়া হiল। 
 
        ঠাকুর িনেজর আসেন বিসয়া মার নাম কিরেতেছন o মার িচnা কিরেতেছন। ঘের মাsার, ীযুk িpয় 
মুখুেj, তাঁহার আtীয় হির েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ ধয্ান িচnার পর ঠাকুর আবার ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। eখনo ঠাকুরবািড়র আরিতর 
েদির আেছ। 
 

[েবদাn o ীরামকৃ  -- oঁকার o সমািধ -- “তttমিস” -- oঁ তৎ সৎ ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েয িনিশিদন তাঁর িচnা করেছ, তার সnয্ার িক দরকার! 
 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা-সnয্া েস িক চায়। 
 সnয্া তার সnােন েফের, কভু সিn নািহ পায় ৷৷ 
 দয়া bত, দান আিদ আর িকছু না মেন লয়। 
 মদেনরi যাগযj bhময়ীর রাঙা পায় ৷৷ 
 
        “সnয্া গায়tীেত লয় হয়, গায়tী o ঁকাের জয় হয়। 
 
        “eকবার o ঁ বলেল যখন সমািধ হয় তখন পাকা। 
 
        “hষীেকেশ eকজন সাধু সকালেবলায় uেঠ ভারী eকটা ঝরনা তার কােছ িগেয় দাঁড়ায়। সমs িদন েসi 
ঝরনা েদেখ আর ঈ রেক বেল -- ‘বাঃ েবশ কেরছ! বাঃ েবশ কেরছ! িক আ যর্!’ তার aনয্ জপতপ নাi। আবার 
রািt হেল কুিটের িফের যায়। 
 
        “িতিন িনরাকার িক সাকার েস-সব কথা ভাববারi বা িক দরকার? িনজর্েন েগাপেন বয্াকলু হেয় েকঁেদ েকঁেদ 
তাঁেক বলেলi হয় -- েহ ঈ র, তুিম েয েকমন, তাi আমায় েদখা দাo! 
 
        “িতিন anের বািহের আেছন। 
 
        “anের িতিনi আেছন। তাi েবেদ বেল ‘তttমিস’ (েসi তুিম)। আর বািহেরo িতিন। মায়ােত েদখােc, 
নানা rপ; িকnt বstত িতিনi রেয়েছন। 
 
        “তাi সব নাম rপ বণর্না করবার আেগ, বলেত হয় o ঁ তৎ সৎ। 
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        “দশর্ন করেল eকরকম, শাst পেড় আর-eকরকম। শােst আভাস মাt পাoয়া যায়। তাi কতকgেলা শাst 
পড়বার েকান pেয়াজন নাi। তার েচেয় িনজর্েন তাঁেক ডাকা ভাল। 
 
        “গীতা সমs না পড়েলo হয়। দশবার গীতা গীতা বলেল যা হয় তাi গীতার সার। aথর্াৎ ‘তয্াগী’। েহ জীব, 
সব তয্াগ কের ঈ েরর আরাধনা কর -- ei গীতার সার কথা।” 
 

[ ীরামকৃে র ৺ভবতািরণীর আরিতদশর্ন o ভাবােবশ ] 
 
        ঠাকুর ভkসে  মা-কালীর আরিত েদিখেত েদিখেত ভাবািব  হiয়ােছন। আর ঠাকুর-pিতমা সmুেখ ভূিম  
হiয়া pণাম কিরেত পািরেতেছন না। 
 
        aিত সnপর্েণ ভkসে  িনেজর ঘের িফিরয়া আসেন uপিব  হiেলন। eখনo ভাবািব । ভাবাবsায় কথা 
কিহেতেছন। 
 
        মুখুেjর আtীয় হিরর বয়ঃkম আঠার-কুিড় হiেব। তাঁহার িববাহ হiয়ােছ। আপাততঃ মুখুেjেদর 
বািড়েতi থােকন -- কমর্কাজ কিরেবন। ঠাকুেরর uপর খুব ভিk। 
 

[ ীরামকৃ  o মntgহণ -- ভেkর িনকট ীরামকৃে র a ীকার ] 
 
        ীরামকৃ  (ভাবােবেশ, হিরর pিত) -- তুিম েতামার মােক িজjাসা কের মnt িনo। ( ীযুk িpয়েক) -- 
eঁেক (হিরেক) বেলo িদেত পারলাম না, মnt েতা িদi না। 
 
        “তুিম যা ধয্ান-জপ কর তাi কেরা।” 
 
        িpয় -- েয আjা। 
 
        ীরামকৃ  -- আর আিম ei aবsায় বলিছ -- কথায় িব াস কেরা। েদেখা, eখােন ঢঙ-ফঙ নাi। 
 
        “আিম ভােব বেলিছ, -- মা, eখােন যারা আnিরক টােন আসেব; তারা েযন িসd হয়।” 
 
        িসঁিথর মেহnd কিবরাজ বারাnায় বিসয়া আেছন। ীযুk রামলাল হাজরা pভৃিতর সে  কথা কিহেতেছন। 
ঠাকুর িনেজর আসন হiেত তাঁহােক ডািকেতেছন -- “মিহnর!” “মিহnর!” 
 
        মাsার তাড়াতািড় িগয়া কিবরাজেক ডািকয়া আিনেলন। 
 
        ীরামকৃ  (কিবরােজর pিত) -- েবােসা না -- eকটু েশােনা। 
 
        কিবরাজ িকি ৎ apstত হiয়া uপেবশন কিরেলন o ঠাকুেরর aমৃেতাপম কথা বণ কিরেত লািগেলন। 
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[নানা ছাঁেদ েসবা -- বলরােমর ভাব -- েগৗরাে র িতন aবsা ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- তাঁেক নানা ছাঁেদ েসবা করা যায়। 
 
        “েpিমক ভk তাঁেক নানাrেপ সেmাগ কের। কখনo মেন কের ‘তুিম পd, আিম aিল’। কখনo ‘তুিম 
সিcদানn, আিম মীন!’ 
 
        “েpিমক ভk আবার ভােব ‘আিম েতামার নৃতয্কী!’ -- আর তাঁর সmুেখ নৃতয্গীত কের। কখনo বা 
দাসীভাব। কখনo তাঁর uপর বাৎসলয্ভাব -- েযমন যেশাদার। কখনo বা পিতভাব -- মধুরভাব -- েযমন 
েগাপীেদর। 
 
        “বলরাম কখনo সখার ভােব থাকেতন, কখনo বা মেন করেতন, আিম কৃে র ছাতা বা আসন হেয়িছ। 
সবরকেম তাঁর েসবা করেতন।” 
 
        ঠাকুর েpিমক ভেkর aবsা বণর্না কিরয়া িক িনেজর aবsা বিলেতেছন? আবার ৈচতনয্েদেবর িতনিট 
aবsা বণর্না কিরয়া iি ত কিরয়া বুিঝ িনেজর aবsা বুঝাiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ৈচতনয্েদেবর িতনিট aবsা িছল। anদর্শায় সমািধs -- বাহয্শূনয্। aধর্বাহয্দশায় আিব  
হiয়া নৃতয্ করেত পারেতন, িকnt কথা কiেত পারেতন না। বাহয্দশায় সংকীতর্ন। 
 
        (ভkেদর pিত) -- েতামরা ei সব কথা নেছা -- ধারণার েচ া করেব। িবষয়ীরা সাধুর কােছ যখন আেস 
তখন িবষয়কথা, িবষয়িচnা, eেকবাের লুিকেয় েরেখ েদয়। তারপর চেল েগেল েসigিল বার কের। পায়রা মটর 
েখেল; মেন হল েয oর হজম হেয় েগল। িকnt গলার িভতর সব েরেখ েদয়। গলায় মটর িগড়িগড় কের। 
 

[সnয্াকালীন uপাসনা -- ীরামকৃ  o মুসলমানধমর্ -- জপ o ধয্ান ] 
 
        “সব কাজ েফেল সnয্ার সময় েতামরা তাঁেক ডাকেব। 
 
        “anকাের ঈ রেক মেন পেড়; সব ei েদখা যািcল! -- েক eমন করেল! েমাসলমােনরা েদেখা সব কাজ 
েফেল িঠক সমেয় নমাজিট পড়েব।” 
 
        মুখুেj -- আjা, জপ করা ভাল? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, জপ েথেক ঈ রলাভ হয়। িনজর্েন েগাপেন তাঁর নাম করেত করেত তাঁর কৃপা হয়। 
তারপর দশর্ন। 
 
        “েযমন জেলর িভতর ডুবােনা বাহাdরী কাঠ আেছ -- তীেরেত িশকল িদেয় বাঁধা; েসi িশকেলর eক eক 
পাপ ধের ধের েগেল, েশেষ বাহাdরী কাঠেক sশর্ করা যায়। 
 
        “পূজার েচেয় জপ বড়। জেপর েচেয় ধয্ান বড়। ধয্ােনর েচেয় ভাব বড়। ভােবর েচেয় মহাভাব েpম বড়। 
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ৈচতনয্েদেবর েpম হেয়িছল। েpম হেল ঈ রেক বাঁধবার দিড় পাoয়া েগল।” 
 
        হাজরা আিসয়া বিসয়ােছন। 
 

[রাগভিk, মালাজপা o ঠাকুর ীরামকৃ  -- নারাণ ] 
 
        ীরামকৃ  (হাজরােক) -- তাঁর uপর ভালবাসা যিদ আেস তার নাম রাগভিk। ৈবধী ভিk আসেতo 
যতkণ, েযেতo ততkণ। রাগভিk sয়mূ িলে র মেতা। তার জড় খঁুেজ পাoয়া যায় না। sয়mূ িলে র জড় কাশী 
পযর্n। রাগভিk, aবতার আর তাঁর সাে াপাে র হয়। 
 
        হাজরা -- আহা! 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম যখন জপ eকিদন কিcেল -- বােহয্ েথেক eেস বললাম মা, eিক হীনবুিd, eখােন 
eেস মালা িনেয় জপ কেc! -- েয eখােন আসেব তার eেকবাের ৈচতনয্ হেব। তার মালা জপা aত করেত হেব 
না। তুিম কলকাতায় যাo না -- েদখেব হাজার হাজার মালা জপ করেছ -- খানকী পযর্n। 
 
        ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, “তুিম নারাণেক গািড় কের eেনা। eঁেক (মুখুেjেক)o বেল রাখলুম -- 
নারােণর কথা। েস eেল িকছু খাoয়াব। oেদর খাoয়ােনার aেনক মােন আেছ।” 
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ষ  পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  কলুেটালায় ীযুk নবীন েসেনর বাটীেত bাhভkসে  কীতর্নানেn 
 
        আজ শিনবার েকাজাগর পূিণর্মা (চndgহণ) ীযুk েকশব েসেনর েজয্  াতা নবীন েসেনর কলেুটালার 
বাটীেত ঠাকুর আিসয়ােছন। 4ঠা aেkাবর 1884 ী াb; 19েশ আি ন, 1291 সাল। 
 
        গত বৃহsিতবাের েকশেবর মা ঠাকুরেক িনমntণ কিরয়া aেনক কিরয়া যাiেত বিলয়া িগয়ািছেলন। 
 
        বািহেরর uপেরর ঘের িগয়া ঠাকুর বিসেলন। নnলাল pভৃিত েকশেবর াতু ুtগণ, েকশেবর মাতা o 
তাঁহােদর আtীয় বnুগণ ঠাকুরেক খুব যt কিরেতেছন। uপেরর ঘেরi সংকীতর্ন হiল। কলুেটালার েসেনেদর 
aেনক েমেয়রাo আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুেরর সে  বাবুরাম, িকেশারী, আরo d-eকিট ভk। মাsারo আিসয়ােছন। 
 
        িতিন িনেচ বিসয়া ঠাকুেরর মধুর সংকীতর্ন িনেতেছন। 
 
        ঠাকুর bাhভkেদর বিলেতেছন, -- সংসার aিনতয্; আর সবর্দা মৃতুয্ sরণ করা uিচত। ঠাকুর গান 
গাiেতেছন: 
 
 েভেব েদখ মন েকu কাr নয়, িমেছ ম ভূম েল। 
 ভুল না দিkণাকালী বd হেয় মায়াজােল ৷৷ 
 িদন di-িতেনর জনয্ ভেব কতর্া বেল সবাi মােন। 
 েসi কতর্াের েদেব েফেল, কালাকােলর কতর্া eেল ৷৷ 
 যার জনয্ মর েভেব, েস িক েতামার সে  যােব। 
 েসi েpয়সী িদেব ছড়া, aম ল হেব বেল ৷৷ 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন -- ডুব দাo -- uপের ভাসেল িক হেব? িদন কতক িনজর্েন সব েছেড়, েষাল আনা মন 
িদেয়, তাঁেক ডােকা। 
 
        ঠাকুর গান গাiেতেছন: 
 
 ডুb ডুb ডুb rপসাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন ৷৷ 
 
        ঠাকুর bাhভkেদর, “তুিম সবর্s আমার।” ei গানিট গাiেত বিলেতেছন। 
 
 তুিম সবর্s আমার (েহ নাথ) pাণাধার সারাৎসার। 
 নািহ েতামা িবেন, েকহ িtভুবেন, আপনার বিলবার। 
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        ঠাকুর িনেজ গাiেতেছন: 
 
 যেশাদা নাচােতা েগা মা বেল নীলমিণ। 
 েসrপ লুকােল েকাথা করালবদনী ৷৷ 
 (eকবার নাচ েগা শয্ামা) (aিস েফেল বাঁশী লেয়) 
 (মু মালা েফেল বনমালা লেয়) (েতার  িশব বলরাম েহাক) 
 (েতমিন েতমিন কের নাচ েগা শয্ামা) 
 (েযrেপ bজমােঝ েনেচিছিল) 
 (eকবার বাজা েগা মা, েতার েমাহন েবণু) 
 (েয েবণুরেব েগাপীর মন ভুলািতs) 
 (েয েবণুরেব েধনু িফরািতs) 
 (েয েবণুরেব যমুনা uজান বয়)। 
 গগেন েবলা বািড়ত, রানীর মন বয্াকলু হেতা, 
 বেল ধর ধর ধর, ধর ের েগাপাল, kীর সর নবনী; 
 eলােয় চাঁচর েকশ রানী েবঁেধ িদত েবণী। 
 ীদােমর সে , নািচেত িtভ , 
 আবার তাৈথয়া তাৈথয়া, তাতা ৈথয়া ৈথয়া, বাজত নূপুর িন; 
 নেত েপেয় আসত েধেয় যত bেজর রমণী (েগা মা!) -- । 
 
        ei গান িনয়া েকশব oi সুেরর eকিট গান বাঁধাiয়ািছেলন। bাhভেkরা েখাল-করতাল সংেযােগ েসi 
গান গাiেতেছন: 
 
 কত ভালবাস েগা মা মানব সnােন, 
 মেন হেল েpমধারা বেহ dনয়েন। 
 
        তাঁহারা আবার মার নাম কিরেতেছন: 
 
        (1) - anের জািগছ েগা মা anরযািমনী, 
 েকােল কের আছ েমাের িদবস যািমনী। 
 
        (2) - েকন ের মন ভািবস eত দীন হীন কাঙােলর মেতা, 
 আমার মা bhাে রী িসেd রী েkম রী। 
 
        ঠাকুর eiবার হিরনাম o ীেগৗরাে র নাম কিরেতেছন o bাhভkেদর সিহত নািচেতেছন। 
 
        (1) - মধুর হিরনাম নেস ের, জীব যিদ সুেখ থাকিব। 
 
        (2) - েগৗরেpেমর েঢu েলেগেছ গায়। 
 h াের পাষ -দলন e-bhা  তিলেয় যায় ৷৷ 
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        (3) - bেজ যাi কা ালেবেশ েকৗিপন দাo েহ ভারতী। 
 
        (4) - েগৗর িনতাi েতামরা dভাi, পরম দয়াল েহ pভু। 
 
        (5) - হির বেল আমার েগৗর নােচ। 
 
        (6) - েক হিরেবাল হিরেবাল বিলেয় যায়। যাের মাধাi েজেন আয়। 
 (আমার েগৗর যায় িক িনতাi যায় ের) (যােদর েসানার নূপুর রাঙা পায়) 
 (যােদর েনড়া মাথা েছঁড়া কাঁথা ের,) (েযন েদিখ পাগেলর pায়)। 
 
        bাhভেkরা আবার গাiেতেছন: 
 
 কত িদেন হেব েস েpম স ার। 
 হেয় পূণর্কাম বলব হিরনাম, নয়েন বিহেব েpম-arধার ৷৷ 
 
        ঠাকুর uc সংকীতর্ন কিরয়া গািহেতেছন o নািচেতেছন: 
 
        (1) - যােদর হির বলেত নয়ন ঝের, 
 তারা, dভাi eেসেছ ের! 
 (যারা মার েখেয় েpম যােচ, তারা) (যারা আপিন েকঁেদ জগৎ কাঁদায়)। 
 
        (2) - নেদ টলমল টলমল কের oi েগৗর েpেমর িহেlােল ের! 
 
        ঠাকুর মার নাম কিরেতেছন: 
 
 েগা আনnময়ী হেয় আমায় িনরানn কেরা না। 
 
        bাhভেkরা তাঁহােদর diিট গান গািহেতেছন: 
 
        (1) - আমায় েদ মা পাগল কের। 
 
        (2) - িচদাকােশ হল পূণর্ েpম চেndাদয় েহ। 
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ীরামকৃ  দিkেণ ের -- বাবুরাম, মাsার, নীলক , মেনােমাহন pভৃিত ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 

হাজরা মহাশয় -- aেহতুকী ভিk 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের, ভkসে  মধয্াhেসবার পর িনেজর ঘের বিসয়া আেছন (5i 
aেkাবর, 1884)। কােছ েমেঝেত মাsার, হাজরা, বড় কালী, বাবুরাম, রামলাল, মুখুেjেদর হির pভৃিত -- েকহ 
বিসয়া েকহ দাঁড়াiয়া আেছন। ীযুk েকশেবর মাতাঠাকুরানীর িনমntেণ গতকলয্ তাঁহােদর কলুেটালার বািড়েত 
িগয়া ঠাকুর কীতর্নানn কিরয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- আিম কাল েকশব েসেনর e বাটীেত (নবীন েসেনর বাটীেত) েবশ েখলুম -- 
েবশ ভিk কের িদেল। 
 

[হাজরা মহাশয় o তttjান -- হাজরা o তকর্বুিd ] 
 
        হাজরা মহাশয় aেনকিদন ঠাকুেরর কােছ রিহয়ােছন। “আিম jানী  ei বিলয়া তাঁহার eকটু aিভমান 
আেছ। েলাকজেনর কােছ ঠাকুেরর eকটু িনnাo করাo হয়। eিদেক বারাnােত িনেজর আসেন বিসয়া eকমন 
হiয়া মালা জপo কেরন। ৈচতনয্েদবেক “হােলর aবতার” বিলয়া সামানয্ jান কেরন। বেলন, “ঈ র েয d 
ভিk েদন, তা নয়; তাঁহার ঐ েযর্র aভাব নাi, -- িতিন ঐ যর্o েদন। তাঁেক লাভ করেল a িসিd pভৃিত শিko 
হয়।” বািড়র দrন িকছু েদনা আেছ -- pায় হাজার টাকা। েসgিলর জনয্ িতিন ভািবত আেছন। 
 
        বড় কালী aিফেস কমর্ কেরন। সামানয্ েবতন। ঘের পিরবার েছেলপুেল আেছ। পরমহংসেদেবর uপর খুব 
ভিk; মােঝ মােঝ আিফস কামাi কিরয়াo তাঁহােক দশর্ন কিরেত আেসন। 
 
        বড় কালী (হাজরার pিত) -- তুিম েয কি পাথর হেয়, েক ভােলা েসানা, েক মn েসানা, পরখ কের কের 
েবড়াo -- পেরর িনnা aত কেরা েকন? 
 
        হাজরা -- যা বলেত হয়, oরঁ কােছi বলিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তা বেট। 
 
        হাজরা তttjান মােন বয্াখয্া কিরেতেছন। 
 
        হাজরা -- তttjান মােন িক -- না চিbশ তtt আেছ, eiিট জানা। 
 
        eকজন ভk -- চিbশ তtt িক? 
 
        হাজরা -- প ভূত, ছয় িরপু, পাঁচটা jােনিndয়, পাঁচটা কেমর্িndয়, ei সব। 
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        মাsার (ঠাকুরেক, সহােসয্) -- iিন বলেছন, ছয় িরপু চিbশ তেttর িভতের? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oi েদখ না। তttjােনর মােন িক করেছ আবার েদখ। তttjান মােন আtjান! 
তৎ মােন পরমাtা, tং মােন জীবাtা। জীবাtা আর পরমাtা eক jান হেল তttjান হয়। 
 
        হাজরা িকয়ৎkণ পের ঘর হiেত বারাnায় িগয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার pভৃিতেক) -- o েকবল তকর্ কের। ei eকবার েবশ বুেঝ েগল -- আবার খািনক পের 
েযমন েতমিন। 
 
        “বড় মাছ েজার করেছ েদেখ আিম সুেতা েছেড় িদi। তা নাহেল সুেতা িছঁেড় েফলেব, আর েয ধেরেছ, েস 
d জেল পড়েব। আিম তাi আর িকছু বিল না।” 

 
[হাজরা o মুিk o ষৈড় যর্ -- মিলন o aেহতুকী ভিk ] 

 
        (মাsারেক) -- “হাজরা বেল, ‘bাhণ শরীর না হেল মুিk হয় না।’ আিম বললাম, েস িক! ভিk dারাi 
মুিk হেব। শবরী বয্ােধর েমেয়, rিহদাস যার খাবার সময় ঘnা বাজত -- eরা সব শূd। eেদর ভিk dারাi মুিk 
হেয়েছ! হাজরা বেল তবু! 
 
        “rবেক লয্ায়। phাদেক যত লয্ায়, rবেক তত না। নেটা বলেল ‘rেবর েছেলেবলা েথেক aত aনুরাগ’ 
-- তখন আবার চুপ কের। 
 
        “আিম বিল, কামনাশূনয্ ভিk, aেহতুকী ভিk -- eর বাড়া আর িকছুi নাi। o-কথা েস কািটেয় েদয়। 
যারা িকছু চাiেব, তারা eেল, বড়মানুষ বয্াজার হয় -- িবরk হেয় বেল, oi আসেছন। eেল পের eকরকম sর 
কের বেল ‘বসুন’! -- েযন কত িবরk। যারা িকছু চায়, তােদর eক গািড়েত িনেয় যায় না। 
 
        “হাজরা বেল, িতিন e-সব ধনীেদর মেতা নয়। তাঁর িক ঐ েযর্র aভাব েয িদেত ক  হেব? 
 
        “হাজরা তখন আরo বেল -- ‘আকােশর জল যখন পেড় তখন গ া আর সব বড় বড় নদী, বড় বড় পুকুর -
- eসব েবেড় যায়; আবার েডাবা েটাবাgেলাo পিরপূণর্ হয়। তাঁর কৃপা হেল jান-ভিko েদন, -- আবার টাকা-
কিড়o েদন।’ 
 
        “িকnt eেক মিলন ভিk বেল। dাভিkেত েকান কামনা থাকেব না। তুিম eখােন িকছু চাo না, িকnt 
(আমােক) েদখেত আর (আমার) কথা নেত ভালবাস; -- েতামার িদেকo আমার মন পেড় থােক -- েকমন আেছ 
-- েকন আেস না -- ei সব ভািব। 
 
        “িকছু চাo না aথচ ভালবাস -- eর নাম aেহতুকী ভিk। phােদর eিট িছল; রাজয্ চায় না, ঐ যর্ চায় 
না, েকবল হিরেক চায়।” 
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        মাsার -- হাজরা মহাশয় েকবল ফড়র ফড়র কের বেক। চুপ না করেল িকছু হেc না। 
 

[হাজরার aহংকার o েলাকিনnা ] 
 
        ীরামকৃ  -- eক-eকবার েবশ কােছ eেস নরম হয়! -- িক gহ, আবার তকর্ কের। aহংকার যাoয়া বড় 
শk। a tগাছ, ei েকেট িদেল আবার তার পর িদন েফঁকিড় েবিরেয়েছ। যতkণ তার িশকড় আেছ ততkণ 
আবার হেব। 
 
        “আিম হাজরােক বিল, কাrেক িনnা কেরা না। 
 
        “নারায়ণi ei সব rপ ধের রেয়েছন। d  খারাপ েলাকেকo পূজা করা যায়। 
 
        “েদখ না কুমারীপূজা। eকটা হােগ েমােত, নাক িদেয় কফ পড়েছ eমন েমেয়েক পূজা করা েকন? ভগবতীর 
eকিট rপ বেল। 
 
        “ভেkর িভতর িতিন িবেশষrেপ আেছন। ভk ঈ েরর ৈবঠকখানা। 
 
        “নাu-eর খুব েডাল হেল তানপুরা ভাল হয়, -- েবশ বােজ। 
 
        (সহাসয্, রামলােলর pিত) -- “হয্াের রামলাল, হাজরা oটা িক কের বেলিছস -- ans বিহs যিদ হিরs 
(স-কার িদেয়)? েযমন eকজন বেলিছল মাতারং ভাতারং খাতারং aথর্াৎ মা ভাত খােc।” (সকেলর হাসয্) 
 
        রামলাল (সহােসয্) -- aনতবর্িহযর্িদহিরsপসা ততঃ িকm। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eiেট তুিম aভয্াস কেরা, আমায় মােঝ মােঝ বলেব। 
 
        ঠাকুেরর ঘেরর েরকািব হারাiয়ােছ। রামলাল o বৃেn িঝ েরকািবর কথা বিলেতেছন -- ‘েস েরকািব িক 
আপিন জােনন?’ 
 
        ীরামকৃ  -- কi, eখন আর েদখেত পাi না! আেগ িছল বেট -- েদেখিছলাম। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  সািধdয় সে  -- ঠাকুেরর পরমহংস aবsা 
 
        আজ প বটীেত diিট সাধু aিতিথ আিসয়ােছন। তাঁহারা গীতা, েবদাn e সব aধয্য়ন কেরন। মধয্ােh 
েসবার পর ঠাকুরেক আিসয়া দশর্ন কিরেতেছন। িতিন েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। সাধুরা pণাম কিরয়া েমেঝেত 
মাdেরর uপর আিসয়া বিসেলন। মাsার pভৃিতo বিসয়া আেছন। ঠাকুর িহিnেত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আপনােদর েসবা হেয়েছ? 
 
        সাধুরা -- জী, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক েখেলন? 
 
        সাধুরা -- ডাল-rিট; আপিন খােবন? 
 

[সাধু o িন ামকমর্ -- ভিk কামনা -- েবদাn -- সংসারী o ‘েসাঽহm’] 
 
        ীরামকৃ  -- না, আিম dিট ভাত খাi। আcা জী, আপনারা যা জপ ধয্ান কেরন তা িন াম কেরন; না? 
 
        সাধু -- জী, মহারাজ। 
 
        ীরামকৃ  -- oi আcা হয্ায়, আর ঈ ের ফল সমপর্ণ করেত হয়; -- না? গীতােত oirপ আেছ। 
 
        সাধু (aনয্ সাধুর pিত) -- 
 
 য়ৎ কেরািষ য়দ ািস য়j ুেহািষ দদািস য়ৎ। 
 য়ৎ তপসয্িস েকৗেnয় তৎ কুrষব্ মদপর্ণm ৷৷1 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক eকgণ যা েদেব, সহsgণ তাi পােব। তাi সব কাজ কের জেলর গ ষু aপর্ণ -- 
কৃে  ফল সমপর্ণ। 
 
        “যুিধি র যখন সব পাপ কৃ েক aপর্ণ করেত যািcল, তখন eকজন (ভীম) সাবধান করেল, ‘aমন কমর্ 
কেরা না -- কৃ েক যা aপর্ণ করেব, সহsgণ তাi হেব!’ আcা জী, িন াম হেত হয় -- সব কামনা তয্াগ করেত 
হয়?” 
 
        সাধু -- জী, হাঁ। 

                                                 
1 গীতা                                                                                                               [9/27] 
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        ীরামকৃ  -- আমার িকnt ভিkকামনা আেছ। o মn নয়, বরং ভালi হয়। িম  খারাপ িজিনস -- aমল 
হয়, িকnt িমছিরেত বরং uপকার হয়। েকমন? 
 
        সাধু -- জী, মহারাজ। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা জী, েবদাn েকমন? 
 
        সাধু -- েবদাnেম খট্ শাst (ষড়দশর্ন) হয্ায়। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt েবদােnর সার -- bh সতয্, জগৎ িমথয্া। আিম আলাদা িকছু নi; আিম েসi bh। 
েকমন? 
 
        সাধু -- জী, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt যারা সংসাের আেছ, আর যােদর েদহবুিd আেছ, তােদর েসাঽহm e-ভাবিট ভাল নয়। 
সংসারীর পেk েযাগবািশ , েবদাn -- ভাল নয়। বড় খারাপ। 
 
        সংসারীরা েসবয্-েসবক ভােব থাকেব। ‘েহ ঈ র, তুিম েসবয্ -- pভু, আিম েসবক -- আিম েতামার দাস।’ 
“যােদর েদহবুিd আেছ তােদর েসাঽহm e-ভাব ভাল না।” 
 
        সকেলi চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আপনা-আপিন eকটু হািসেতেছন। আtারাম। আপনার আনেn 
আনিnত। 
 
        eকজন সাধু aপরেক িফসিফস কিরয়া বিলেতেছন -- “আের, েদেখা েদেখা! esেকা পরমহংস aবsা 
েবাlতা হয্ায়।” 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক, তাহার িদেক তাকাiয়া) -- হািস পােc। 
 
        ঠাকুর বালেকর নয্ায় আপনা-আপিন ঈষৎ হািসেতেছন। 



১৮৮৪, ৫ই অে�াবর 

 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

ততৃীয় পিরে�দ 

 

ঠাকরু �ীরামক�ৃ ও ‘কািমনী’ -- স�যাসীর কিঠন িনয়ম 

 

[পবূরককা -- �শররর যাবার সাধ -- উেলার বামনদােসর সে� েদখা ] 

 

        সাধরুা দশরন কিরয়া চিলয়া েগেলন। 

 

        ঠাকরু ও বাবরুাম, মা�ার, মখুেু�েদর হির �ভৃিত ভে�রা রের ও বারা�ায় েবড়াইেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ (মা�ারেক) -- নবীন েসেনর ওখােন তুিম িগছেল? 

 

        মা�ার -- আ�া, িগছলাম। িনেচ বেস সব গান শেনিছলাম। 

 

        �ীরামক�ৃ -- তা েবশ কেরছ। েতামার ওরা িগছল। েকশব েসন ওেদর খড়ুতােতা ভাই? 

 

        মা�ার -- একটু তফাত আেছ। 

 

        �ীযু� নবীন েসেনরা একজন ভে�র �শরবািড়র স�করীয় েলাক। 

 

        মিণর সিহত েবড়াইেত েবড়াইেত ঠাকরু িনভৃেত ককা কিহেতেছন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- েলােক �শরবািড় যায়। এত েভেবিছলমু, িবেয় করব, �শররর যাব -- সাধ আ�াদ করব! 

িক হেয় েগল! 

 

        মিণ -- আ�া, ‘েছেল যিদ বাপেক ধের, েস পড়েত পাের; বাপ েয েছেলেক ধেরেছন েস আর পেড় না।’ -- 

এই ককা আপিন বেলন। আপনারও িঠক েসই অব�া। মা আপনােক ধের রেয়েছন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- উেলার বামনদােসর সে� -- িব�াসেদর বািড়েত -- েদখা হল। আিম বললাম, আিম 

েতামােক েদখেত এেসিছ। যখন চেল এলাম, শনেত েপলাম, েস বলেছ, ‘বাবা, বার েযমন মানুষেক ধের, েতমনই 

ঈ�রী এেঁক ধের রেয়েছন!’ তখন সমকর বয়স -- খবু েমাটা। সবরদাই ভােব! 

 

        “আিম েমেয় বড় ভয় কির। েদিখ েযন বািরনী েখেত আসেছ! আর অ�, �তয�, িছ� সব খবু বড় বড় েদিখ। 

সব রাকসীর মেতা েদিখ। 

 

        “আেগ ভারী ভয় িছল! কারেক কােছ আসেত িদতাম না। এখন তব ুঅেনক কের মনেক বিুঝেয়, মা 

আন�ময়ীর এক-একিট রপ বেল েদিখ। 

 

        “ভগবতীর অংশ। িক� পরুেষর পেক -- সাধরু পেক -- ভে�র পেক -- তযাজয। 
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        “হাজার ভ� হেলও েমেয়মানুষেক েবিশকণ কােছ বসেত িদই না। একটু পের, হেয় বিল, ঠাকরু েদেখা েগ 

যাও; তােতও যিদ না উেঠ, তামাক খাবার নাম কের রর েকেক েবিরেয় পিড়। 

 

        “েদখেত পাই, কার কার েমেয়মানুেষর িদেক আদেপ মন নাই। িনর�ন বেল, ‘কই আমার েমেয়মানুেষর 

িদেক মন নাই’।” 

 

[হিরবাব,ু িনর�ন, পােঁড় েখা�া, জয়নারায়ণ ] 

 

        “হির (উেপন ডা�ােরর ভাই)-েক িজ�াসা করলাম, েস বেল, ‘না, েমেয়মানুেষর িদেক মন নাই।’ 

 

        “েয মন ভগবানেক িদেত হেব, েস মেনর বােরা আনা েমেয়মানুষ িনেয় েফেল। তারপর তার েছেল হেল 

�ায় সব মনটাই খরচ হেয় যায়। তাহেল ভগবানেক আর িক েদেব? 

 

        “আবার কার কার তােক আগলােত আগলােতই �াণ েবিরেয় যায়। পােঁড় জমাদার েখা�া বেুড়া -- তার 

েচৗ� বছেরর বউ! বেুড়ার সে� তার কাকেত হয়! েগালপাতার রর। েগালপাতা খেুল খেুল েলাক েদেখ। এখন 

েমেয়টা েবিরেয় এেসেছ। 

 

        “একজেনর বউ -- েকাকায় রােখ এখন িঠক পাে� না। বািড়েত বড় েগাল কেয়িছল। মহা ভািবত। েস ককা 

আর কাজ নাই। 

 

        “আর েমেয়মানুেষর সে� কাকেলই তােদর বশ হেয় েযেত হয়। সংসারীরা েমেয়েদর ককায় উঠেত বলেল 

উেঠ, বসেত বলেল বেস। সকেলই আপনার পিরবারেদর সুখযাত কের। 

 

        “আিম একজায়গায় েযেত েচেয়িছলাম। রামলােলর খড়ুীেক িজ�াসা করােত বারণ করেল, আর যাওয়া হল 

না। খািনক পের ভাবলমু -- উঃ, আিম সংসার কির নাই, কািমনী-কা�নতযাগী, তােতই এই! -- সংসারীরা না জািন 

পিরবারেদর আেছ িকরকম বশ!” 

 

        মিণ -- কািমনী-কা�েনর মাঝখােন কাকেলই একটু না একটু গােয় আচঁ লাগেবই। আপিন বেলিছেলন, 

জয়নারায়ণ অেতা পি�ত -- বুেড়া হেয়িছল -- আপিন যখন েগেলন, বািলস-টািলস শকেুত িদি�েলন। 

 

        �ীরামক�ৃ -- িক� পি�ত বেল অহংকার িছল না। আর যা বেলিছল, েশেষ আইন মািফক কাশীেত িগেয় 

বাস হল। 

 

        “েছেলগেনা েদখলাম, বটু পােয় েদওয়া ইংরাজী পড়া।” 

 

[ঠাকেুরর ে�েমা�াদ �ভৃিত নানা অব�া ] 

 

        ঠাকরু মিণেক ���েল িনেজর অব�া বঝুাইেতেছন। 
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        �ীরামক�ৃ -- আেগ খবু উ�াদ িছল, এখন কমেলা েকন? -- িক� মােঝ মােঝ হয়। 

 

        মিণ -- আপনার একরকম অব�া েতা নয়। েযমন বেলিছেলন, কখনও বালকবৎ -- কখনও উ�াদবৎ -- 

কখনও জড়বৎ -- কখনও িপশাচবৎ -- এই সব অব�া মােঝ মােঝ হয়। আবার মােঝ মােঝ সহজ অব�াও হয়। 

 

        �ীরামক�ৃ -- হা,ঁ বালকবৎ। আবার ওই সে� বালয, েপৗগ�, যুবা -- এ-সব অব�া হয়। যখন �ান উপেদশ 

েদেব, তখন যুবার অব�া। 

 

        “আবার েপৗগ� অব�া! বােরা-েতেরা বছেরর েছাকরার মেতা ফচিকিম করেত ই�া হয়। তাই েছাকরােদর 

িনেয় ফি�নাি� হয়।” 

 

[নারােণর গণ -- কািমনী-কা�নতযাগই স�যাসীর কিঠন সাধনা ] 

 

        “আ�া, নারাণ েকমন?” 

 

        মিণ -- আ�া, লকণ সব ভাল আেছ। 

 

        �ীরামক�ৃ -- নাউ-এর েডালটা ভাল -- তানপরুা েবশ বাজেব। 

 

        “েস আমায় বেল, আপিন সবই (অকরাৎ অবতার)। যার যা ধারণা, েস তাই বেল। েকউ বেল, এমিন শধ ু

সাধভু�। 

 

        “েযিট বারণ কের িদেয়িছ, েসিট েবশ ধারণা কের। পরদা গেটােত বললাম। তা গেটােল না। 

 

        “েগেরা েদওয়া, েসলাই করা, পরদা গেটােনা, েদার বা� চািব িদেয় ব� করা -- এসব বারণ কেরিছলাম -- 

তাই িঠক ধারণা। েয তযাগ করেব, তার এই সব সাধন করেত হয়। স�যাসীর পেক এই সব সাধন। 

 

        “সাধেনর অব�ায় ‘কািমনী’ দাবানল �রপ -- কালসােপর �রপ। িস� অব�ায় ভগবানদশরেনর পর -- 

তেব মা আন�ময়ী! তেব মার এক-একিট রপ বেল, েদখেব।” 

 

        কেয়কিদন হইল, ঠাকরু নারাণেক কািমনী স�ে� অেনক সতকর কেরিছেলন। বেলিছেলন -- ‘েমেয়মানুেষর 

গােয়র হাওয়া লাগােব না; েমাটা কাপড় গােয় িদেয় কাকেব, পােছ তােদর হাওয়া গায় লােগ; -- আর মা ছাড়া 

সকেলর সে� আটহাত, নয় দহাত, নয় অ�তঃ একহাত সবরদা তফাত কাকেব।” 

 

        �ীরামক�ৃ (মিণর �িত) -- তার মা নারাণেক বেলেছ, তােঁক েদেখ আমরাই ম�ু হই, তুই েতা েছেলমানুষ! 

আর সরল না হেল ঈ�রেক পাওয়া যায় না। িনর�ন েকমন সরল! 

 

        মিণ -- আ�া, হা।ঁ 
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[িনর�ন, নের� িক সরল? ] 

 

        �ীরামক�ৃ -- েসিদন কলকাতা যাবার সময় গািড়েত েদখেল না? সব সমেয়ই এক ভাব -- সরল। েলাক 

রেরর িভতর একরকম আবার বািড়র বািহের েগেল আর-একরকম হয়! নের� এখন (বােপর মতুৃযর পর) 

সংসােরর ভাবনায় পেড়েছ। ওর একটু িহসাব বিু� আেছ। সব েছাকরা এেদর মেতা িক হয়? 

 

[�ীরামক�ৃ নবীন িনেয়াগীর বািড় -- নীলকে�র যা�া ] 

 

        “নীলকে�র যা�া আজ শনেত িগছলাম -- দিকেণ�ের। নবীন িনেয়াগীর বািড়। েসখানকার েছাড়ঁাগেলা বড় 

খারাপ। েকবল এর িন�া, ওর িন�া! ওরকম �েল ভাব স�রণ হেয় যায়। 

 

        “েসবার যা�ার সময় মধ ুডা�ােরর চেক ধারা েদেখ, তার িদেক েচেয়িছলাম। আর কার িদেক তাকােত 

পারলাম না।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , েকশব o bাhসমাজ -- সমnয় uপেদশ 
 

The Universal Catholic Church of Sree Ramkrishna 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- আcা, েলাক েয eত আকষর্ণ হেয় আেস eখােন, তার মােন িক? 
 
        মিণ -- আমার bেজর লীলা মেন পেড়। কৃ  যখন রাখাল আর বৎস হেলন, তখন রাখালেদর uপর 
েগাপীেদর, আর বৎসেদর uপর গাভীেদর, েবিশ আকষর্ণ হেত লাগল। 
 
        ীরামকৃ  -- েস ঈ েরর আকষর্ণ। িক জােনা, মা eirপ েভলিক লািগেয় েদন আর আকষর্ণ হয়। 
 
        “আcা, েকশব েসেনর কােছ যত েলাক েযত, eখােন েতা তত আেস না। আর েকশব েসনেক কত েলাক 
গেণ মােন, িবলােত পযর্n জােন -- কুiন (রানী িভেkািরয়া) েকশেবর সে  কথা কেয়েছ। গীতায় েতা বেলেছ, 
যােক aেনেক গেণ মােন, েসখােন ঈ েরর শিk। eখােন েতা aত হয় না?” 
 
        মিণ -- েকশব েসেনর কােছ সংসারী েলাক িগেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা বেট। ঐিহক েলাক। 
 
        মিণ -- েকশব েসন যা কের েগেলন, তা িক থাকেব? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, সংিহতা কের েগেছ, -- তােত কত িনয়ম! 
 
        মিণ -- aবতার যখন িনেজ কাজ কেরন, তখন আলাদা কথা। েযমন ৈচতনয্েদেবর কাজ। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, হাঁ, িঠক। 
 
        মিণ -- আপিন েতা বেলন, -- ৈচতনয্েদব বেলিছেলন, আিম যা বীজ ছিড়েয় িদেয় েগলাম, কখন না কখন 
eর কাজ হেব। কািণর্েশর uপর বীজ েরেখিছল, বািড় পেড় েগেল েসi বীজ আবার গাছ হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, িশবনাথরা েয সমাজ কেরেছ, তােতo aেনক েলাক যায়। 
 
        মিণ -- আjা, েতমিন েলাক যায়। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- হাঁ, হাঁ সংসারী েলাক সব যায়। যারা ঈ েরর জনয্ বয্াকলু -- কািমনী-কা ন তয্াগ 
করেত েচ া করেছ -- eমন সব েলাক কম যায় বেট। 
 
        মিণ -- eখান েথেক eকটা েsাত যিদ বয়, তাহেল েবশ হয়। েস েsােতর টােনেত সব েভেস যােব। eখান 
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েথেক যা হেব েস েতা আর eকেঘেয় হেব না। 
 

[ ীরামকৃ  o িহnু, মুসলমান, ী ান -- ৈব ব o bhjানী ] 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- আিম যার যা ভাব তার েসi ভাব রkা কির। ৈব বেক ৈব েবর ভাবিটi রাখেত 
বিল, শাkেক শােkর ভাব। তেব বিল, ‘e কথা বেলা না -- আমারi পথ সতয্ আর সব িমথয্া, ভুল।’ িহnু, 
মুসলমান, ী ান -- নানা পথ িদেয় eক জায়গায়i যােc। িনেজর িনেজর ভাব রkা কের, আnিরক তাঁেক 
ডাকেল, ভগবান লাভ হেব! 
 
        “িবজেয়র শা িড় বেল, তুিম বলরামেদর বেল দাo না, সাকার পুেজার িক দরকার? িনরাকার সিcদানnেক 
ডাকেলi হল। 
 
        “আিম বললাল, ‘aমন কথা আিমi বা বলেত যাব েকন -- আর তারাi বা নেব েকন?’ মা মাছ েরঁেধেছ -
- েকানo েছেলেক েপােলায়া েরঁেধ েদয়, যার েপট ভাল নয় তােক মােছর েঝাল কের েদয়। rিচেভদ, 
aিধকারীেভেদ, eকi িজিনস নানাrপ কের িদেত হয়।” 
 
        মিণ -- আjা, হাঁ। েদশ-কাল-পাt েভেদ সব আলাদা রাsা। তেব েয রাsা িদেয়i যাoয়া েহাক না েকন, 
dমন িদেয় আnিরক বয্াকুল হেয় ডাকেল তেব তাঁেক পাoয়া যায়। ei কথা আপিন বেলন। 

 
[মুখুেjেদর হির -- ীরামকৃ  o দান-ধয্ান ] 

 
        ঘেরর িভতর ঠাকুর িনেজর আসেন বিসয়া আেছন। েমেঝেত মুখুেjেদর হির, মাsার pভৃিত বিসয়া আেছন। 
eকিট aপিরিচত বয্িk ঠাকুরেক pণাম কিরয়া বিসেলন। ঠাকুর পের বিলয়ািছেলন, তাঁহার চkুর লkণ ভাল না -- 
িবড়ােলর নয্ায় কটাচkু। 
 
        ঠাকুরেক হির তামাক সািজয়া আিনয়া িদেলন। 
 
        ীরামকৃ  (hকঁা হােত কিরয়া, হিরর pিত) -- েদিখ েতার -- হাত েদিখ। ei েয যব রেয়েছ -- e েবশ 
ভাল লkণ। 
 
        “হাত আলগা কর েদিখ। (িনেজর হােত হিরর হাত লiয়া েযন oজন কিরেতেছন) -- েছেলমানিষ বুিd 
eখনo আেছ; -- েদাষ eখনo িকছু হয় নাi। (ভkেদর pিত) -- আিম হাত েদখেল খল িক সরল বলেত পাির। 
(হিরর pিত) -- েকন, রবািড় যািব -- বuর সে  কথাবাতর্া কiিব -- আর iেc হয় eকটু আেমাদ-আhাদ 
করিব। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “েকমন েগা?” (মাsার pভৃিতর হাসয্) 
 
        মাsার -- আjা, নতুন হাঁিড় যিদ খারাপ হেয় যায়, তাহেল আর dধ রাখা যােব না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eখন েয হয় নাi তা িক কের জানেল? 
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        মুখুেjরা di ভাi -- মেহnd o িpয়নাথ। তাঁহারা চাকির কেরন না। তাঁহােদর ময়দার কল আেছ। িpয়নাথ 
পূেবর্ iি িনয়ােরর কমর্ কিরেতন। ঠাকুর হিরর িনকট মুখুেj াতৃdেয়র কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হিরর pিত) -- বড় ভাiিট েবশ, না? েবশ সরল। 
 
        হির -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েছাট নািক বড় সন (কৃপণ)? -- eখােন eেস নািক aেনক ভাল হেয়েছ। 
আমায় বলেল আিম িকছু জানতুম না। (হিরেক) eরা িকছু দান-টান কের িক? 
 
        হির -- েতমন েদখেত পাi না। eেদর বড়ভাi িযিন িছেলন -- তাঁর কাল হেয়েছ -- িতিন বড় ভাল িছেলন -
- খুব দান-ধয্ান িছল। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o েদেহর লkণ -- ৺মেহশ নয্ায়রেtর ছাt ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsার pভৃিতেক) -- শিরের লkণ েদেখ aেনকটা বুঝা ঝায়, তার হেব িক না। খল হেল হাত 
ভারী হয়। 
 
        “নাক েটপা হoয়া ভাল না। শmুর নাকিট েটপা িছল। তাi aত jান েথেকo তত সরল িছল না। 
 
        “uনপাঁজুের লkণ ভাল না। আর হাড় েপেক -- কনুেয়র গাঁট েমাটা, হাত িছেন। আর িবড়াল চkু -- 
িবড়ােলর মত কটােচাখ। 
 
        “েঠাঁট -- েডােমর মেতা হেল -- নীচবুিd হয়। িব ুঘেরর পুrত কয়মাস eকিটং কেমর্ eেসিছল। তার হােত 
েখতুম না -- হঠাৎ মুখ িদেয় বেল েফেলিছলুম, ‘o েডাম’। তারপর েস eকিদন বলেল ‘হাঁ, আমােদর ঘর েডাম 
পাড়ায়। আিম েডােমর বাসন চা ারী বুনেত জািন’। 
 
        “আরo খারাপ লkণ -- eক চkু আর টয্ারা। বরং eক চkু কানা ভাল, েতা টয্ারা ভাল নয়। ভারী d  o 
খল হয়। 
 
        “মেহেশর (৺মেহশ নয্ায়রেtর) eকজন ছাt eেসিছল। েস বেল, ‘আিম নািsক’। েস hেদেক বলেল, 
‘আিম নািsক, তুিম আিsক হেয় আমার সে  িবচার কর’। তখন তােক ভাল কের েদখলাম। েদিখ, িবড়াল চkু! 
 
        “আবার চলেনেত লkণ ভাল মn েটর পাoয়া যায়। 
 
        “পুrষাে র uপর চামরািট মুসলমানেদর মেতা যিদ কাটা হয়, েস eকিট খারাপ লkণ। (মাsার pভৃিতর 
হাসয্) (মাsারেক সহােসয্) তুিম oটা েদেখা -- o খারাপ লkণ।” (সকেলর হাসয্) 
 
        ঘর হiেত ঠাকুর বারাnায় েবড়াiেতেছন। সে  মাsার o বাবুরাম। ীরামকৃ  (হাজরার pিত) -- eকজন 
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eেসিছল, -- েদখলাম িবড়ােলর মেতা চkু। েস বেল, ‘আপিন েজয্ািতষ জােনন? -- আমার িকছু ক  আেছ।’ আিম 
বললাম, ‘না, বরাহনগের যাo, েসখােন েজয্ািতেষর পি ত আেছ।’ 
 
        বাবুরাম o মাsার নীলকে র যাtার কথা কিহেতেছন। বাবুরাম নবীন েসেনর বাটী হiেত দিkেণ ের 
িফিরয়া আিসয়া কাল রােt eখােন িছেলন। সকােল ঠাকুেরর সে  দিkেণ ের নবীন িনেয়াগীর বািড়েত নীলকে র 
যাtা িনয়ািছেলন। 
 

[ ীরামকৃ , মিণ o িনভৃত িচnা -- “ঈ েরর icা” -- নারােণর জনয্ ভাবনা ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsার o বাবুরােমর pিত) -- েতামােদর িক কথা হেc? 
 
        মাsার o বাবুরাম -- আjা, নীলকে র যাtার কথা হেc, -- আর েসi গানিটর কথা -- ‘শয্ামাপেদ আশ, 
নদীর তীের বাস।’ 
 
        ঠাকুর বারাnায় েবড়াiেত েবড়াiেত হঠাৎ মিণেক িনভৃেত হiয়া বিলেতেছন -- ঈ রিচnা যত েলােক েটর 
না পায় ততi ভাল। হঠাৎ ei কথা বিলয়াi ঠাকুর চিলয়া েগেলন। 
 
        ঠাকুর হাজরার সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        হাজরা -- নীলক  েতা আপনােক বেলেছ, েস আসেব। তা ডাকেত েগেল হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- না, রািt েজেগেছ, -- ঈ েরর icায় আপিন আেস, েস eক। বাবুরামেক নারােণর বািড় িগয়া 
েদখা কিরেত বিলেতেছন। নারাণেক সাkাৎ নারায়ণ েদেখন। তাi তােক েদখবার জনয্ বয্াকুল হiয়ােছন। 
বাবুরামেক বিলেতেছন -- “তুi বরং eকখান iংরাজী বi িনেয় তার কােছ যাস।” 
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প ম পিরেcদ 
 

নীলক  pভৃিত ভkগণসে  সংকীতর্নানেn 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ঘের িনেজর আসেন বিসয়া আেছন। েবলা pায় িতনটা হiেব। নীলক  পাঁচ-সাতজন 
সাে াপা  লiয়া ঠাকুেরর ঘের আিসয়া uপিsত। ঠাকুর পূবর্াসয্ হiয়া তাহােক েযন aভয্থর্না কিরেত agসর 
হiেলন। নীলক  ঘেরর পূবর্ dার িদয়া আিসয়া ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর সমািধs! -- তাঁহার প ােত বাবুরাম, সmুেখ মাsার, নীলক  o চমৎকৃত aনয্ানয্ যাtাoয়ালারা। 
খােটর utর ধাের দীননাথ খাজা ী আিসয়া দশর্ন কিরেতেছন। েদিখেত েদিখেত ঘর ঠাকুরবািড়র েলােক পিরপূণর্ 
হiল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুেরর িকি ত ভাব uপশম হiেতেছ। ঠাকুর েমেঝেত মাdের বিসয়ােছন -- সmুেখ 
নীলক  o চতুিদর্েক ভkগণ। 
 
        ীরামকৃ  (আিব  হiয়া) -- আিম ভাল আিছ। 
 
        নীলক  (কৃতা িল হiয়া) -- আমায়o ভাল কrন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম েতা ভাল আছ। ‘ক’েয় আকার ‘কা’, আবার আকার িদেয় িক হেব? ‘কা’-eর 
uপর আবার আকার িদেল েসi ‘কা’-i থােক। (সকেলর হাসয্) 
 
        নীলক  -- আjা, ei সংসাের পেড় রেয়িছ! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েতামায় সংসাের েরেখেছন পাঁচজেনর জনয্। 
 
        “a পাশ। তা সব যায় না। d-eকটা পাশ িতিন েরেখ েদন -- েলাকিশkার জনয্! তুিম যাtািট কেরেছা, 
েতামার ভিk েদেখ কত েলােকর uপকার হেc। আর তুিম সব েছেড় িদেল eঁরা (যাtাoয়ালারা) েকাথায় যােবন। 
 
        “িতিন েতামার dারা কাজ কিরেয় িনেcন। কাজ েশষ হেল তুিম আর িফরেব না। গৃিহণী সমs সংসােরর 
কাজ েসের, -- সকলেক খাiেয়-দাiেয়, দাস-দাসীেদর পযর্n খাiেয়-দাiেয় -- নাiেত যায়; -- তখন আর 
ডাকাডািক করেলo িফের আেস না।” 
 
        নীলক  -- আমায় আশীবর্াদ কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- কৃে র িবরেহ যেশাদা unািদনী, -- ীমতীর কােছ িগেয়েছন। ীমতী তখন ধয্ান কিcেলন। 
িতিন আিব  হেয় যেশাদােক বলেলন -- “আিম েসi মূল pকৃিত আদয্াশিk! তুিম আমার কােছ বর নাo!” 
যেশাদা বলেলন, ‘আর িক বর েদেব! ei বেলা েযন কায়মেনাবােকয্ তাঁর িচnা, তাঁর েসবা করেত পাির। কেণর্েত 
েযন তাঁর নামgণগান নেত পাi, হােত েযন তাঁর o তাঁর ভেkর েসবা করেত পাির, -- চেk েযন তাঁর rপ, তাঁর 
ভk, দশর্ন করেত পাির। 
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        “েতামার েযকােল তাঁর নাম করেত চkু জেল েভেস যায়, েসকােল আর েতামার ভাবনা িক? -- তাঁর uপর 
েতামার ভালবাসা eেসেছ। 
 
        “aেনক জানার নাম ajান, -- eক জানার নাম jান -- aথর্াৎ eক ঈ র সতয্ সবর্ভূেত রেয়েছন। তাঁর 
সে  আলােপর নাম িবjান -- তাঁেক লাভ কের নানাভােব ভালবাসার নাম িবjান। 
 
        “আবার আেছ -- িতিন eক-dেয়র পার -- বাকয্ মেনর aতীত। লীলা েথেক িনতয্, আবার িনতয্ েথেক 
লীলায় আসা, -- eর নাম পাকা ভিk। 
 
        “তাহেলi হল, -- তাঁর কৃপার uপর সব িনভর্র করেছ। 
 
        “িকnt তা বেল তাঁেক ডাকেত হেব -- চুপ কের থাকেল হেব না। uিকল হািকমেক সব বেল েশেষ বেল -- 
“আিম যা বলবার বললাম eখন হািকেমর হাত’।” 
 
        “িকয়ৎkণ পের ঠাকুর বিলেতেছন -- তুিম সকােল aত গাiেল, আবার eখােন eেসছ ক  কের। eখােন 
িকnt aনারারী (Honorary) 
 
        নীলক  -- েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বুেঝিছ, আপিন যা বলেবন। 
 
        নীলক  -- aমূলয্ রতন িনেয় যাব!!! 
 
        ীরামকৃ  -- েস aমূলয্ রতন আপনার কােছ। আবার ‘ক’েয় আকার িদেল িক হেব? না হেল েতামার গান 
aত ভাল লােগ েকন? রামpসাদ িসd, তাi তার গান ভাল লােগ। 
 
        “সাধারণ জীবেক বেল মানুষ। যার ৈচতনয্ হেয়েছ, েসi মানh ঁস। তুিম তাi মানhসঁ। 
 
        “েতামার গান হেব েন আিম আপিন যািcলাম -- তা িনেয়াগীo বলেত eেসিছল।” 
 
        ঠাকুর েছাট তkেপােশর uপর িনেজর আসেন িগয়া বিসয়ােছন। নীলক েক বিলেতেছন, eকটু মােয়র নাম 

নব। 
 
        নীলক  সাে াপা  লiয়া গান গাiেতেছন: 
 
        গান - শয্ামাপেদ আশ, নদীর তীের বাস। 
 
        গান - মিহষমিদর্নী। 
 
        ei গান িনেত িনেত ঠাকুর দাঁড়াiয়া সমািধs! 
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        নীলক  গােন বিলেতেছন, ‘যার জটায় গ া, িতিন রাজরােজ রীেক হদেয় ধারণ কিরয়া আেছন।’ 
 
        ঠাকুর েpেমাnt হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন। নীলক  o ভkগণ তাঁহােক েবিড়য়া েবিড়য়া গান গািহেতেছন o 
নৃতয্ কিরেতেছন। 
 
        গান - িশব িশব। 
 
        ei গােনর সে o ঠাকুর ভkসে  নৃতয্ কিরেত লািগেলন। 
 
        গান সমাp হiল। ঠাকুর নীলক েক বিলেতেছন, -- আিম আপনার েসi-গানিট নব, কলকাতায় যা 

েনিছলাম। 
 
        মাsার -- ীেগৗরা সুnর নব নটবর, তপত কা ন কায়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, হাঁ। 
 
        নীলকn গাiেতেছন: 
 
        ীেগৗরা সুnর, নব নটবর, তপত কা ন কায়। 
 
        ‘েpেমর বেনয্ েভেস যায়’ -- ei ধুয়া ধিরয়া ঠাকুর নীলক ািদ ভkসে  আবার নািচেতেছন, েস aপূবর্ 
নৃতয্ যাঁহারা েদিখয়ািছেলন তাঁহারা কখনi ভুিলেবন না। ঘর েলােক পিরপূণর্ সকেলi untpায়। ঘরিট েযন 

ীবােসর আি না হiয়ােছ। 
 
        ীযুk মেনােমাহন ভাবািব  হiেলন। তাঁহার বাটীর কেয়কিট েমেয় আিসয়ােছন; তাঁহারা utেরর বারাnা 
হiেত ei aপূবর্ নৃতয্ o সংকীতর্ন দশর্ন কিরেতেছন। তাঁহােদর মেধয্o eকজেনর ভাব হiয়ািছল। মেনােমাহন 
ঠাকুেরর ভk o ীযুk রাখােলর সmnী। 
 
        ঠাকুর আবার গান ধিরেলন: 
 
        যােদর হির বলেত নয়ন ঝুের, তারা dভাi eেসেছ ের! 
 
        সংকীতর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুর নীলক ািদ ভkসে  নৃতয্ কিরেতেছন। o আখর িদেতেছন -- 
 
 ‘রাধার েpেম মােতায়ারা, তারা dভাi eেসেছ ের।’ 
 
        uc সংকীতর্ন িনয়া চতুিদর্েক েলাক আিসয়া জিময়ােছ। দিkেণর, utেরর o পি েমর েগাল বারাnায়, 
সব েলাক দাঁড়াiয়া। যাঁহারা েনৗকা কিরয়া যাiেতেছন, তাঁহারাo ei মধুর সংকীতর্েনর শb িনয়া আকৃ  
হiয়ােছন। 
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        কীতর্ন সমাp হiল। ঠাকুর জগnাতােক pণাম কিরেতেছন o বিলেতেছন -- ভাগবত-ভk-ভগবান -- 
jানীেদর নমsার, েযাগীেদর নমsার, ভkেদর নমsার। 
 
        eiবার ঠাকুর নীলক ািদ ভkসে  পি েমর েগাল বারাnায় আিসয়া বিসয়ােছন। সnয্া হiয়া িগয়ােছ। 
আজ েকাজাগর পূিণর্মার পরিদন। চতুিদর্েক চাঁেদর আেলা। ঠাকুর নীলকে র সিহত আনেn কথা কিহেতেছন। 
 

[ঠাকুর েক? ‘আিম’ খঁুেজ পাi নাi -- “ঘের আনেবা চ ী” ] 
 
        নীলক  -- আপিনi সাkাৎ েগৗরা । 
 
        ীরামকৃ  -- o gেনা িক! -- আিম সকেলর দাস। 
 
        “গ ারi েঢu। েঢu-eর কখন গ া হয়?” 
 
        নীলক  -- আপিন যা বলুন, আমরা আপনােক তাi েদখিছ! 
 
        ীরামকৃ  (িকি ৎ ভাবািব  হiয়া, কrণsের) -- বাপ,ু আমার ‘আিম’ খঁুজেত যাi, িকnt খঁুেজ পাi না। 
 
        “হনুমান বেলিছেলন -- েহ রাম, কখন ভািব তুিম পূণর্, আিম aংশ -- তুিম pভু আিম দাস, -- আবার যখন 
তttjান হয় -- তখন েদিখ, তুিমi আিম, আিমi তুিম!” 
 
        নীলক  -- আর িক বলব, আমােদর কৃপা করেবন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম কত েলাকেক পার করছ -- েতামার গান েন কত েলােকর udীপন হেc। 
 
        নীলক  -- পার করিছ বলেছন। িকnt আশীবর্াদ কrন, েযন িনেজ ডুিব না! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- যিদ েডােবা েতা oi সুধাhেদ! 
 
        ঠাকুর নীলক েক পাiয়া আনিnত হiয়ােছন। তাঁহােক আবার বিলেতেছন “েতামার eখােন আসা! -- যােক 
aেনক সাধয্-সাধনা কের তেব পাoয়া যায়! তেব eকটা গান েশান: 
 
 িগির! গেণশ আমার ভকারী। -- 
 পূেজ গণপিত, েপলাম ৈহমবতী 
 যাo েহ িগিররাজ, আন িগেয় েগৗরী।। 
 িবlবৃkমূেল পািতেয় েবাধন, 
       গেণেশর কলয্ােণ েগৗরীর আগমন। 
 ঘের আনেবা চ ী, নেবা কত চ ী, 
       কত আসেবন দ ী, েযাগী জটাধারী।। 
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        “চ ী েযকােল eেসেছন -- েসকােল কত েযাগী জটাধারীo আসেব।” 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন। িকয়ৎkণ পের মাsার, বাবুরাম pভৃিত ভkেদর বিলেতেছন -- “আমার বড় হািস 
পােc। ভাবিছ -- eঁেদর (যাtাoয়ালােদর) আবার আিম গান েশানািc।” 
 
        নীলক  -- আমরা েয গান েগেয় েবড়াi, তার পুরsার আজ হল। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- েকান িজিনস েবচেল eক খাঁমচা ফাu েদয় -- েতামরা oখােন গাiেল, eখােন ফাu 
িদেল। (সকেলর হাসয্) 
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ষ  পিরেcদ 
 

দিkেণ ের েবদাnবাগীশ -- ঈশান pভৃিত ভkসে  
 
        আজ শিনবার, 11i aেkাবর, 1884 ী াb (26েশ আি ন, কৃ া সpমী)। ঠাকুর দিkেণ ের 
কালীবািড়েত েছাট তkেপােশ iয়া আেছন। েবলা আnাজ 2টা বািজয়ােছ। েমেঝর uপর মাsার o িpয় মুখুেj 
বিসয়া আেছন। 
 
        মাsার sলু হiেত 1টার সময় ছািড়য়া দিkেণ ের কালীবািড়েত pায় 2টার সময় েপৗঁিছয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- যd মিlেকর বািড় িগয়ািছলাম। eেকবাের িজjাসা কের গািড়ভাড়া কত! যখন eরা বলেল 
িতন টাকা diআনা, তখন eকবার আমােক িজjাসা কের আবার kুল ঠাকুর আড়ােল গােড়ায়ানেক িজjাসা 
করেছ। েস বলেল িতন টাকা চািরআনা (সকেলর হাসয্) তখন আবার আমােদর কােছ েদৗেড় আেস; বেল, ভাড়া 
কত? 
 
        “কােছ দালাল eেসেছ। েস যdেক বলেল, বড়বাজাের 4 কাঠা জায়গা িবkী আেছ েনেবন? যd বেল, কত 
দাম? দামটা িকছু কমায় না? আিম বললুম, ‘তুিম েনেব না েকবল ঢঙ করছ। না?’ তখন আবার আমার িদেক িফের 
হােস। িবষয়ী েলাকেদর দstরi; 5টা েলাক আনােগানা করেব বাজাের খুব নাম হেব। 
 
        “aধেরর বািড় িগছল তা আিম আবার বললাম, তুিম aধেরর বািড় িগিছেল, তা aধর বড় সnt  হেয়েছ। 
তখন বেল, ‘eয্াঁ, eয্াঁ, সnt  হেয়েছ?’ 
 
        “যdর বািড়েত -- মিlক eেসিছল! বড় চতুর আর শঠ, চkু েদেখ বুঝেত পাlাম। চkুর িদেক তািকেয় 
বললুম, ‘চতুর হoয়া ভাল নয়, কাক বড় েসয়ানা, চতুর, িকnt পেরর g েখেয় মের!’ আর েদখলাম লkীছাড়া। 
যdর মা aবাk হেয় বলেল, বাবা, তুিম েকমন কের জানেল oর িকছু নাi। েচহারা েদেখ বুঝেত েপেরিছলাম।” 
 
        নারাণ আিসয়ােছন, িতিনo েমেঝয় বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িpয়নােথর pিত) -- হয্াঁগা, েতামােদর হিরিট েবশ। 
 
        িpয়নাথ -- আjা, eমন িবেশষ ভাল িক? তেব েছেলমানুষ -- 
 
        নারাণ -- পিরবারেক মা বেলেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক! আিমi বলেত পাির না, আর েস মা বেলেছ! (িpয়নােথর pিত) -- িক জােনা, 
েছেলিট েবশ শাn, ঈ েরর িদেক মন আেছ। 
 
        ঠাকুর aনয্ কথা পািড়েলন। 
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        “েহম িক বেলিছল জােনা? বাবুরামেক বলেল, ঈ রi eক সতয্ আর সব িমথয্া। (সকেলর হাসয্) না েগা, 
আnিরক বেলেছ। আবার আমােক বািড়েত িনেয় িগয়া কীতর্ন নােব বেলিছল। তা হয় নাi। তারপর নািক 
বেলিছল, ‘আিম েখাল-করতাল িনেল েলােক িক বলেব’। ভয় েপেয় েগল, পােছ েলােক বেল পাগল হেয়েছ।” 
 

[েঘাষপাড়ার stীেলােকর হিরপদেক েগাপালভাব -- েকৗমারৈবরাগয্ o stীেলাক ] 
 
        “হিরপদ েঘাষপাড়ার eক মাগীর পাlায় পেড়েছ। ছােড় না। বেল েকােল কের খাoয়ায়। বেল নািক 
েগাপালভাব! আিম aেনক সাবধান কের িদiিছ। বেল বাৎসলয্ভাব। oi বাৎসলয্ েথেক আবার তাcলয্ হয়। 
 
        “িক জােনা? েমেয়-মানুষ েথেক aেনক দূের থাকেত হয়, তেব যিদ ভগবান-লাভ হয়। যােদর মতলব 
খারাপ, েস-সব েমেয়-মানুেষর কােছ আেনােগানা করা, িক তােদর হােত িকছু খাoয়া বড় খারাপ। eরা সtা হরণ 
কের। 
 
        “aেনক সাবধােন থাকেল তেব ভিk বজায় থােক। ভবনাথ, রাখাল eরা সব eকিদন আপনারা রাnা কেl। 
oরা েখেত বেসেছ, eমন সময় eকজন বাuল eেস oেদর পঙ্িkেত বেস বেল, খাব। আিম বললাম, আঁটেব না; 
আcা যিদ থােক, েতামার জনয্ রাখেব। তা েস েরেগ uেঠ েগল। িবজয়ার িদেন েয েস মুেখ খাiেয় েদয়, েস ভাল 
নয়। dসtt ভk -- eেদর হােত খাoয়া যায়। 
 
        “েমেয়-মানুেষর কােছ খুব সাবধান হেত হয়। েগাপালভাব! e-সব কথা েনা না। েমেয় িtভুবন িদেল 
েখেয়। aেনক েমেয়-মানুষ েজায়ান েছাকরা, েদখেত ভােলা, েদেখ নূতন মায়া ফাঁেদ। তাi েগাপালভাব! 
 
        “যােদর েকৗমারৈবরাগয্; যারা েছেলেবলা েথেক ভগবােনর জনয্ বয্াকুল হেয় েবড়ায়, সংসাের েঢােক না, 
তারা eকিট থাক আলাদা। তারা ৈনকষয্ কুলীন। িঠক িঠক ৈবরাগয্ হেল তারা েমেয়-মানুষ েথেক 50 হাত তফােত 
থােক, পােছ তােদর ভাব ভ  হয়। তারা যিদ েমেয়-মানুেষর পাlায় পেড়, তাহেল তার ৈনকষয্ কুলীন থােক না, 
ভ  ভাব হেয় যায়; তােদর ঘর িনচু হেয় যায়। যােদর িঠক েকৗমারৈবরাগয্ তােদর uচুঁ ঘর; aিত dভাব। গােয় 
দাগিট পযর্n লােগ না।” 
 

[িজেতিndয় হবার uপায় -- pকৃিতভাব সাধন ] 
 
        “িজেতিndয় হoয়া যায় িকরকম ভােব? আপনােত েমেয়র ভাব আেরাপ করেত হয়। আিম aেনকিদন 
সখীভােব িছলাম। েমেয়মানুেষর কাপড়, গয়না পরতুম, oড়না গােয় িদতুম। oড়না গােয় িদেয় আরিত করতুম! তা 
না হেল পিরবারেক আট মাস কােছ eেন েরেখিছলাম েকমন কের? dজেনi মার সখী! 
 
        “আিম আপনােক পু (পুrষ) বলেত পাির না। eকিদন ভােব রেয়িছ (পিরবার) িজjাসা কলেল -- আিম 
েতামার েক? আিম বললুম, ‘আনnময়ী’। 
 
        “eক মেত আেছ, যার মাiেয় েবাঁটা আেছ েসi েমেয়। aজুর্ন আর কৃে র মাiেয় েবাঁটা িছল না। িশবপূজার 
ভাব িক জান? িশবিলে র পূজা, মাতৃsােনর o িপতৃsােনর পূজা। ভk ei বেল পূজা কের, ঠাকুর েদেখা েযন আর 
জn না হয়। েশািণত- েkর মধয্ িদয়া মাতৃsান িদয়া আর েযন আসেত না হয়।” 
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সpম পিরেcদ 
 

stীেলাক লiয়া সাধন -- ীরামকৃে র পুনঃ পুনঃ িনেষধ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  pকৃিতভােবর কথা বিলেতেছন। ীযুk িpয় মুখুেj, মাsার, আরo কেয়কিট ভk বিসয়া 
আেছন। eমন সময় ঠাকুরেদর বািড়র eকিট িশkক ঠাকুরেদর কেয়কিট েছেল সে  কিরয়া uপিsত হiেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ীকৃে র িশের ময়ূর পাখা, ময়ূর পাখােত েযািন িচh আেছ -- aথর্াৎ ীকৃ  
pকৃিতেক মাথায় েরেখেছন। 
 
        “কৃ  রাসম েল েগেলন। িকnt েসখােন িনেজ pকৃিত হেলন। তাi েদখ রাসম েল তাঁর েমেয়র েবশ। িনেজ 
pকৃিতভাব না হেল pকৃিতর সে র aিধকারী হয় না। pকৃিতভাব হেল তেব রাস, তেব সেmাগ। িকnt সাধেকর 
aবsায় খুব সাবধান হেত হয়! তখন েমেয় মানুষ েথেক aেনক anের থাকেত হয়। eমন িক ভিkমতী হেলo 
েবিশ কােছ েযেত নাi। ছােদ uঠবার সময় েহলেত dলেত নাi। েহলেল dলেল পড়বার খুব সmাবনা। যারা dবর্ল, 
তােদর ধের ধের uঠেত হয়। 
 
        “িসd aবsায় আলাদা কথা। ভগবানেক দশর্েনর পর েবিশ ভয় নাi; aেনকটা িনভর্য়। ছােদ eকবার uঠেত 
পােl হয়। uঠবার পর ছােদ নাচাo যায়। িসঁিড়েত িকnt নাচা যায় না। আবার েদখ -- যা তয্াগ কের িগিছ, ছােদ 
uঠবার পর তা আর তয্াগ করেত হয় না। ছাদo iট, চুন, সুড়িকর ৈতয়ারী, আবার িসঁিড়o েসi িজিনেস ৈতয়ারী। 
েয েমেয়মানুেষর কােছ eত সাবধান হেত হয়, ভগবানদশর্েনর পর েবাধ হেব, েসi েমেয়মানুষ সাkাৎ ভগবতী। 
তখন তাঁেক মাতৃjােন পূজা করেব। আর তত ভয় নাi। 
 
        “কথাটা ei, বুড়ী ছঁুেয় যা icা কর।” 
 

[ধয্ানেযাগ o ীরামকৃ  -- anমুর্খ o বিহমুর্খ ] 
 
        “বিহমুর্খ aবsায় sূল েদেখ। anময় েকােষ মন থােক। তারপর সূk শরীর। িল  শরীর। মেনাময় o 
িবjানময় েকােষ মন থােক। তারপর কারণ শরীর; যখন মন কারণ শরীের আেস, তখন আনn, -- আনnময় 
েকােষ মন থােক। eiিট ৈচতনয্েদেবর aধর্বাহয্দশা। 
 
        “তারপর মন লীন হেয় যায়। মেনর নাশ হয়। মহাকারেণ নাশ হয়। মেনর নাশ হেল আর খবর নাi। eiিট 
ৈচতনয্েদেবর anদর্শা। 
 
        “anমুর্খ aবsা িকরকম জােনা? দয়ানn বেলিছল, ‘anের eেসা, কপাট বn কের! anর বািড়েত েয েস 
েযেত পাের না।’ 
 
        “আিম দীপিশখােক িনেয় আেরাপ করতুম। লালেচ রঙটােক বলতুম sূল, তার িভতর সাদা সাদা ভাগটােক 
বলতুম সূk, সব িভতের কােলা খড়েকর মেতা ভাগটােক বলতুম কারণশরীর। 
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        “ধয্ান েয িঠক হেc, তার লkণ আেছ। eকিট লkণ -- মাথায় পািখ বসেব জড় মেন কের।” 
 

[পূবর্কথা -- েকশবেক pথম দশর্ন 1864, ধয্ানs -- চkু েচেয়o ধয্ান হয় ] 
 
        “েকশব েসনেক pথম েদিখ আিদ সমােজ। তােকর (েবদীর) uপর কজন বেসেছ, েকশব মাঝখােন বেসেছ। 
েদখলাম েযন কা বৎ! েসেজাবাবুেক বললুম েদখ oর ফাতনায় মােছ েখেয়েছ! oi ধয্ানটুকু িছল বেল ঈ েরর 
icায় েযgেনা মেন কেরিছল (মান-টানgেলা) হেয় েগল। 
 
        ঠাকুরেদর িশkক -- আেj, oিট েবশ জািন। (হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হয্াঁেগা, দাঁেতর বয্ােমা যিদ থােক, সব কমর্ করেছ, িকnt দরেদর িদেক মনটা 
আেছ। তাহেল ধয্ান েচাখ েচেয়o হয়, কথা কiেত কiেতo হয়। 
 
        িশkক -- পিততপাবন নাম তাঁর আেছ, তাi ভরসা। িতিন দয়াময়। 
 

 [পূবর্কথা -- িশখরা o ীযুk কৃ দােসর সিহত কথা ] 
 
        ীরামকৃ  -- িশখরাo বেলিছল, িতিন দয়াময়। আিম বললুম, িতিন েকমন কের দয়াময়? তা তারা বলেল, 
েকন মহারাজ! িতিন আমােদর সৃি  কেরেছন, আমােদর জনয্ eত িজিনস ৈতয়ারী কেরেছন, আমােদর পেদ পেদ 
িবপদ েথেক রkা করেছন। তা আিম বললুম, িতিন আমােদর জn িদেয় েদখেছন, খাoয়ােcন, তা িক eত 
বাহাdির? েতামার যিদ েছেল হয়, তােক িক আবার বামুনপাড়ার েলাক eেস মানুষ করেব? 
 
        িশkক -- আjা, কাr ফs কের হয়, কাr হয় না, eর মােন িক? 
 

[লালাবাবু o রানী ভবানীর ৈবরাগয্ -- সংsার থাকেল সttgণ ] 
 
        ীরামকৃ  -- িক জান? aেনকটা পূবর্জেnর সংsােরেত হয়। েলােক মেন কের হঠাৎ হেc। 
 
        “eকজন সকােল eকপাt মদ েখেয়িছল, তােতi েবজায় মাতাল, ঢলাঢিল আরm করেল -- েলােক aবাk। 
eকপােt eত মাতাল িক কের হল? eকজন বলেল, oের, সমs রািt মদ েখেয়েছ। 
 
        “হনুমান েসানার ল া দg করেল। েলােক aবাk eকটা বানর eেস সব পুিড়েয় িদেল। িকnt আবার 
বেলেছ, আদত কথা ei -- সীতার িনঃ ােস আর রােমর েকােপ পুেড়িছল। 
 
        “আর েদখ লালাবাবু1 -- eত ঐ যর্; পূবর্জেnর সংsার না থাকেল ফs কের িক ৈবরাগয্ হয়? আর রানী 
ভবানী -- েমেয়মানুষ হেয় eত jান ভিk!” 

                                                 
1 লালাবাবু, বাঙালী জািতর েগৗরব, পাiকপাড়ার কৃ চnd িসংহ -- সাত লk বািষর্ক আেয়র সmিt তয্াগ। মথুরাবাস -- িtশ বৎসর   
বয়েস। চিlেশ মাধুকরী, িভkাজীবী। িবয়ািlেশ ৺pািp। পtী “রানী কাতয্ায়নী” িনঃসnান। gr কৃ দাস বাবাজী, ভkমােলর (বাঙলা 
পেদয্) aনুবাদক। 
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[কৃ দােসর রেজাgণ -- তাi জগেতর uপকার ] 

 
        “েশষ জেn সttgণ থােক, ভগবােন মন হয়; তাঁর জনয্ মন বয্াকলু হয়, নানা িবষয়কমর্ েথেক মন সের 
আেস। 
 
        “কৃ দাস পাল eেসিছল। েদখলাম রেজাgণ! তেব িহnু, জুেতা বাiের রাখেল। eকটু কথা কয় েদখলুম, 
িভতের িকছুi নাi। িজjাসা করলুম, মানুেষর িক কতর্বয্? তা বেল, ‘জগেতর uপকার করব।’ আিম বললুম, হয্াঁগা 
তুিম েক? আর িক uপকার করেব? আর জগৎ কতটুকু গা, েয তুিম uপকার করেব?” 
 
        নারান আিসয়ােছন। ঠাকুেরর ভারী আনn। নারায়ণেক েছাট খাটিটর uপর পােশ বসাiেলন। গােয় হাত 
িদেয় আদর কিরেত লািগেলন। িম াn খাiেত িদেলন। আর সেsেহ বলেলন, জল খািব? নারাণ মাsােরর sুেল 
পেড়ন। ঠাকুেরর কােছ আেসন বিলয়া বািড়েত মার খান। ঠাকুর সেsেহ eকটু হািসেত হািসেত নারায়ণেক বলেছন, 
তুi eকটা চামড়ার জামা কর, তাহেল মারেল লাগেব না। 
 
        ঠাকুর হিরশেক বলেলন, তামাক খাব। 
 

[stীেলাক লেয় সাধন ঠাকুেরর বারবার িনেষধ -- েঘাষপাড়ার মত ] 
 
        আবার নারায়ণেক সেmাধন কের বলেছন, “হিরপেদর েসi পাতােনা মা eেসিছল। আিম হিরপদেক খুব 
সাবধান কের িদেয়িছ। oেদর েঘাষপাড়ার মত। আিম তােক িজjাসা কlুম, েতামার েকu আ য় আেছ? তা বেল, 
হাঁ -- aমুক চkবতর্ী।” 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আহা নীলক  েসিদন eেসিছল। eমন ভাব! আর-eকিদন আসেব বেল 
েগেছ। গান নােব। আজ oিদেক নাচ হেc, েদেখা েগ যাo না। (রামলালেক) েতল  নাi েয, (ভাঁড় দৃে ) কi 
েতল ভাঁেড় েতা নাi। 
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a ম পিরেcদ 
 

পুrষpকৃিতিবেবক েযাগ  -- রাধাকৃ , তাঁরা েক? আদয্াশিk 
 

[েবদাnবাগীশ, দয়ানn সরsতী, কেণর্ল alকট্, সুেরnd, নারাণ ] 
 
        eiবার ঠাকুর ীরামকৃ  পাদচারণ কিরেতেছন; কখনo ঘেরর দিkণিদেকর বারাnায়, কখনo বা ঘেরর 
পি মিদেক েগাল বারাnািটেত দাঁড়াiয়া, গ া দশর্ন কিরেতেছন। 
 

[স  (Environment) েদাষ gণ, ছিব, গাছ, বালক ] 
 
        িকয়ৎkণ পের আবার েছাট খাটিটেত বিসেলন। েবলা 3টা বািজয়া িগয়ােছ। ভেkরা আবার েমেঝেত 
আিসয়া বিসেলন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া চুপ কিরয়া আেছন। eক-eকবার ঘেরর েদoয়ােলর িদেক দৃি পাত 
কিরেতেছন। েদoয়ােল aেনকgিল পট আেছ। ঠাকুেরর বামিদেক ী ীবীণাপািণর পট, তাহার িকছু দূের িনতাi 
েগৗর ভkসে  কীতর্ন কিরেতেছন। ঠাকুেরর সmুেখ rব o phােদর ছিব o মা-কালীর মূিতর্। ঠাকুেরর ডানিদেক 
েদoয়ােলর uপর রাজরােজ রী মূিতর্, িপছেনর েদoয়ােল যী র ছিব রিহয়ােছ -- পীটার ডুিবয়া যাiেতেছন, যী  
তুিলেতেছন। ঠাকুর হঠাৎ মাsারেক বিলেতেছন, েদখ, সাধু-সnয্াসীর পট ঘের রাখা ভাল। সকাল েবলা uেঠ aনয্ 
মুখ না েদেখ সাধু-সnয্াসীেদর মুখ েদেখ uঠা ভাল। iংরাজী ছিব েদoয়ােল -- ধনী, রাজা, কুiন-eর ছিব -- 
কুiন-eর েছেলর ছিব, সােহব-েমম েবড়ােc তার ছিব রাখা -- e-সব রেজাgেণ হয়। 
 
        “েযrপ সে র মেধয্ থাকেব, েসrপ sভাব হেয় যায়। তাi ছিবেতo েদাষ। আবার িনেজর েযrপ sভাব, 
েসirপ স  েলােক েখাঁেজ। পরমহংেসরা d-পাঁচজন েছেল কােছ েরেখ েদয় -- কােছ আসেত েদয় -- পাঁচ-ছয় 
বছেরর। o aবsায় েছেলেদর িভতর থাকেত ভাল লােগ। েছেলরা সtt রজঃ তমঃ েকান gেণর বশ নয়। 
 
        “গাছ েদখেল তেপাবন, ঋিষ তপসয্া করেছ, udীপন হয়।” 
 
        িসঁিথর eকিট bাhণ ঘেরর মেদয্ pেবশ কিরেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। iিন কাশীেত েবদাn 
পিড়য়ািছেলন। sূলকায়, সদা হাসয্মুখ। 
 
        ীরামকৃ  -- িকেগা, েকমন সব আছ? aেনকিদন আস নাi। 
 
        পি ত (সহােসয্) -- আjা, সংসােরর কাজ। আর জােনন েতা সময় আর হয় না। 
 
        পি ত আসন gহণ কিরেলন। তাঁহার সিহত কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- কাশীেত aেনকিদন িছেল, িক সব েদখেল, িকছু বল। দয়ানেnর1 কথা eকটু বল। 
                                                 
1 দয়ানn সরsতী, 1824 - 1883। কাশীর আনnবােগ িবচার 1869। কিলকাতায় িsিত, ঠাকুরেদর ৈননােলর pেমাদ কানেন, 
িডেসmর 1872 - মাচর্ 1873। oi সমেয় ীরামকৃে র o েকশেবর o কােpেনর দশর্ন। কােpন ঠাকুরেক oi সময় সmবতঃ দশর্ন 
কেরন। 
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        পি ত -- দয়ানেnর সে  েদখা হেয়িছল। আপিন েতা েদেখিছেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- েদখেত িগছলুম, তখন oধাের eকিট বাগােন েস িছল। েকশব েসেনর আসবার কথা িছল 
েসিদন। তা েযন চাতেকর মতন েকশেবর জনয্ বয্s হেত লাগল। খুব পি ত। বা ালা ভাষােক বলত, েগৗরা  
ভাষা। েদবতা মানত -- েকশব মানত না! তা বলত, ঈ র eত িজিনস কেরেছন আর েদবতা করেত পােরন না! 
িনরাকারবাদী। কােpন “রাম রাম” কিcল, তা বলেল, তার েচেয় “সেnশ সেnশ” বল। 
 
        পি ত -- কাশীেত দয়ানেnর সে  পি তেদর খুব িবচার হল। েশেষ সকেল eকিদেক, আর o eকিদেক। 
তারপর eমন কের তুলেল েয পালােত পােl বাঁেচ। সকেল eকসে  uৈcঃsের লাগল -- ‘দয়ানেnন যdkং 
তেdয়m’। 
 

[ ীরামকৃ  o িথেয়াসিফ -- oরা িক ঈ রেক বয্াকুল হেয় েখাঁেজ ] 
 
        “আবার কেণর্ল alকট্েকo েদেখিছলাম। oরা বেল সব ‘মহাtা’ আেছ। আর চndেলাক, সূযর্েলাক, 
নktেলাক -- ei সব আেছ। সূkশরীর েসi সব জায়গায় যায় -- ei সব aেনক কথা। আcা মহাশয়, আপনার 
িথেয়াসিফ িক-রকম েবাধ হয়?” 
 
        ীরামকৃ  -- ভিki eকমাt সার -- ঈ ের ভিk! তারা িক ভিk েখাঁেজ? তাহেল ভাল। ভগবানলাভ যিদ 
uেdশয্ হয় তা হেলi ভাল। চndেলাক, সূযর্েলাক, নktেলাক, মহাtা ei িনেয় েকবল থাকেল ঈ রেক েখাঁজা 
হয় না। তাঁর পাদপেd ভিk হবার জনয্ সাধন করা চাi, বয্াকুল হেয় ডাকা চাi। নানা িজিনস েথেক মন কুিড়েয় 
eেন তাঁেত লাগােত হয়। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর রামpসােদর গান ধিরেলন: 
 
 মন কর িক তtt তাঁের েযন unt আঁধার ঘের। 
 েস েয ভােবর িবষয়, ভাব বয্তীত aভােব িক ধরেত পাের ৷৷ 
 েস ভাব লািগ পরম েযাগী েযাগ কের যুগ যুগাnের। 
 হেল ভােবর uদয় লয় েস েযমন েলাহােক চুmক ধের ৷৷ 
 
        “আর শাst বল, দশর্ন বল, েবদাn বল -- িকছুেতi িতিন নাi। তাঁর জনয্ pাণ বয্াকুল না হেল িকছু হেব 
না। 
 
 “ষড় দশর্েন না পায় দরশন, আগম িনগম তntসাের। 
 েস েয ভিkরেসর রিসক সদানেn িবরাজ কের পুের।। 
 
        “খুব বয্াকুল হেত হয়। eকটা গান েশান: 
 
 রাধার েদখা িক পায় সকেল,” 
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[aবতাররাo সাধন কেরন -- েলাকিশkাথর্ -- সাধন, তেব ঈ রদশর্ন ] 
 
        “সাধেনর খুব দরকার, ফs কের িক আর ঈ রদশর্ন হয়? 
 
        “eকজন িজjাসা করেল, কi ঈ রেক েদখেত পাi না েকন? তা মেন uঠল, বললুম বড়মাছ ধরেব, তার 
আেয়াজন কর। চারা (চার) কর। হাতসুেতা, িছপ েযাগাড় কর। গn েপেয় ‘গmীর’ জল েথেক মাছ আসেব। জল 
নড়েল েটর পােব, বড় মাছ eেসেছ। 
 
        “মাখন েখেত icা। তা dেধ আেছ মাখন, dেধ আেছ মাখন, -- করেল িক হেব? খাটেত হয় তেব মাখন 
uেঠ। ঈ র আেছন, ঈ র আেছন, বলেল িক ঈ রেক েদখা যায়? সাধন চাi! 
 
        “ভগবতী িনেজ প মু ীর uপর বেস কেঠার তপসয্া কেরিছেলন -- েলাকিশkার জনয্। ীকৃ  সাkাৎ 
পূণর্bh, িতিনo রাধাযnt কুিড়েয় েপেয় েলাকিশkার জনয্ তপসয্া কেরিছেলন।” 
 

[রাধাi আদয্াশিk বা pকৃিত -- পুrষ o pকৃিত, bh o শিk aেভদ ] 
 
        “ ীকৃ  পুrষ, রাধা pকৃিত, িচcিk -- আদয্াশিk। রাধা pকৃিত িtgণময়ী! eঁর িভতের সtt, রজঃ, তমঃ 
িতনgণ। েযমন েপঁয়াজ ছািড়েয় যাo, pথেম লাল-কােলার আেমজ, তারপর লাল, তারপর সাদা েবrেত থােক। 
ৈব বশােst আেছ, কামরাধা, েpমরাধা, িনতয্রাধা। কামরাধা চndাবলী; েpমরাধা ীমতী; িনতয্রাধা নn 
েদেখিছেলন -- েগাপাল েকােল! 
 
        “ei িচcিk আর েবদােnর bh (পুrষ) aেভদ। েযমন জল আর তার িহমশিk। জেলর িহমশিk 
ভাবেলi জলেক ভাবেত হয়; আবার জলেক ভাবেলi জেলর িহমশিk ভাবনা eেস পেড়। সাপ আর সােপর 
িতযর্g গিত। িতযর্gগিত ভাবেলi সাপেক ভাবেত হেব। bh বিল কখন? যখন িনিkয় বা কােযর্ িনিলর্p। পুrষ যখন 
কাপড় পের, তখন েসi পুrষi থােক। িছেল িদগmর হেল সাmর -- আবার হেব িদগmর। সােপর িভতর িবষ আেছ, 
সােপর িকছু হয় না। যােক কামড়ােব, তার পেk িবষ। bh িনেজ িনিলর্p। 
 
        “নামrপ েযখােন, েসiখােনi pকৃিতর ঐ যর্। সীতা হনুমানেক বেলিছেলন, ‘বৎেস! আিমi eকrেপ রাম, 
eকrেপ সীতা হেয় আিছ; eকrেপ ind, eকrেপ indাণী -- eকrেপ bhা, eকrেপ bhাণী -- eকrেপ rd, 
eকrেপ rdাণী, -- হেয় আিছ’! -- নামrপ যা আেছ সব িচcিkর ঐ যর্। িচcিkর ঐ যর্ সমsi; eমন িক 
ধয্ান ধয্াতা পযর্n। আিম ধয্ান কিc, যতkণ েবাধ ততkণ তাঁরi eলাকায় আিছ। (মাsােরর pিত) -- eigিল 
ধারণা কর। েবদ পুরাণ নেত হয়, িতিন যা বেলেছন করেত হয়। 
 
       (পি েতর pিত) -- “মােঝ মােঝ সাধুস  ভাল। েরাগ মানুেষর েলেগi আেছ। সাধুসে  aেনক uপশম হয়।” 
 

[েবদাnবাগীশেক িশkা -- সাধুস  কর; আমার েকu নয়; দাসভাব ] 
 
        “আিম o আমার। eর নামi িঠক jান -- ‘েহ ঈ র! তুিমi সব করছ, আর তুিমi আমার আপনার েলাক। 
আর েতামার ei সমs ঘরবািড়, পিরবার, আtীয়, বnু, সমs জগৎ; সব েতামার!’ আর ‘আিম সব করিছ, আিম 
কতর্া, আমার ঘরবািড়, পিরবার, েছেলপুেল, বnু, িবষয়’ -- e-সব ajান। 
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        “gr িশষয্েক e-কথা বুঝািcেলন। ঈ র েতামার আপনার, আর েকu আপনার নয়। িশষয্ বলেল, ‘আjা, 
মা, পিরবার eরা েতা খুব যt কেরন; না েদখেল anকার েদেখন, কত ভালবােসন। gr বলেলন, o েতামার 
মেনর ভুল। আিম েতামায় েদিখেয় িদিc, েকu েতামার নয়। oi ঔষধবিড় কয়িট েতামার কােছ েরেখ দাo। তুিম 
বািড়েত িগেয় েখেয় েয় েথেকা। েলােক মেন করেব েয েতামার েদহতয্াগ হয় েগেছ। িকnt েতামার সব বাহয্jান 
থাকেব, তুিম েদখেত নেত সব পােব; -- আিম েসi সময় িগেয় পড়ব।’ 
 
        “িশষয্িট তাi করেল। বাটীেত িগেয় বিড় ক’িট েখেল; েখেয় aেচতন হেয় পেড় রিহল। মা, পিরবার, বািড়র 
সকেল, কাnাকািট আরm করেল। eমন সময় gr কিবরােজর েবেশ uপিsত হেলন। সমs েন বলেলন, আcা, 
eর ঔষধ আেছ -- আবার েবঁেচ uঠেব। তেব eকিট কথা আেছ। ei ঔষধিট আেগ eকজন আপনার েলােকর 
েখেত হেব, তারপর oেক েদoয়া যােব! েয আপনার েলাক oi বিড়িট খােব, তার িকnt মৃতুয্ হেব। তা eখােন oরঁ 
মা িক পিরবার eঁরা েতা সব আেছন, eকজন না eকজন েকu খােবন, সেnহ নাi। তাহেলi েছেলিট েবঁেচ uঠেব। 
 
        “িশষয্ সমs নেছ! কিবরাজ আেগ মােক ডাকেলন। মা কাতর হেয় ধুলায় গড়াগিড় িদেয় কাঁদেছন। 
কিবরাজ বলেলন, মা! আর কাঁদেত হেব না। তুিম ei ঔষধিট খাo, তাহেলi েছেলিট েবঁেচ uঠেব। তেব েতামার 
eেত মৃতুয্ হেব। মা ঔষধ হােত ভাবেত লাগেলন। aেনক েভেব-িচেn কাঁদেত কাঁদেত বলেলন, বাবা, আমার আর 
কিট েছেলেমেয় আেছ, আিম েগেল িক হেব, eo ভাবিছ। েক তােদর েদখেব, খাoয়ােব, তােদর জনয্ ভাবিছ। 
পিরবারেক েডেক তখন ঔষধ েদoয়া হল, -- পিরবারo খুব কাঁদিছেলন। ঔষধ হাত কের িতিনo ভাবেত 
লাগেলন। নেলন েয ঔষধ েখেল মরেত হেব। তখন েকঁেদ বলেত লাগেলন, oেগা, o ঁর যা হবার, তা েতা হেয়েছ 
েগা; আমার aপগ gিলর eখন িক হেব বল? েক oেদর বাঁচােব? আিম েকমন কের o ঔষধ খাi? িশেষয্র তখন 
ঔষেধর েনশা চেল েগেছ। েস বুঝেল েয, েকu কাr নয়। ধড়মড় কের uেঠ grর সে  চেল েগল। gr বলেলন, 
েতামার আপনার েকবল eকজন, -- ঈ র। 
 
        “তাi তাঁর পাদপেd ভিk হয়, -- যােত িতিনi ‘আমার’ বেল ভালবাসা হয় -- তাi করাi ভাল। সংসার 
েদখেছা, dিদেনর জনয্। আর eেত িকছুi নাi।” 
 

[গৃহs সবর্তয্াগ পাের না -- jান anঃপুের যায় না -- ভিk েযেত পাের ] 
 
        পি ত (সহােসয্) -- আেj, eখােন eেল েসিদন পূণর্ ৈবরাগয্ হয়। icা কের -- সংসার তয্াগ কের চেল 
যাi। 
 
        ীরামকৃ  -- না, তয্াগ করেত হেব েকন? আপনারা মেন তয্াগ কর। সংসাের aনাসk হেয় থাক। 
 
        “সুেরnd eখােন মােঝ মােঝ রােt eেস থাকেব বেল eকটা িবছানা eেন েরেখিছল। d-eকিদন eেসo 
িছল, তারপর তার পিরবার বেলেছ, িদেনর েবলা েযখােন icা েসখােন যাo, রােt বািড় েথেক েবিরেয় যাoয়া 
হেব না। তখন সুেরnd আর িক কের? আর রােt থাকবার েজা নাi! 
 
        “আর েদখ ধু িবচার কলেল িক হেব? তাঁর জনয্ বয্াকুল হo, তাঁেক ভালবাসেত েশখ! jান-িবচার -- 
পুrষমানুষ, বািড়র বারবািড় পযর্n যায়। 
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        “ভিk -- েমেয়মানুষ anঃপুর পযর্n যায়। 
 
        “eকটা েকানরকম ভাব আ য় করেত হয়। তেব ঈ রলাভ হয়। সনকািদ ঋিষরা শাn রস িনেয় িছেলন। 
হনুমান দাসভাব িনেয় িছেলন। ীদাম, সুদাম, bেজর রাখালেদর -- সখয্ভাব। যেশাদার বাৎসলয্ভাব ঈ েরেত 
সnানবুিd! ীমতীর মধুরভাব। 
 
        “েহ ঈ র! তুিম pভু, আিম দাস, -- e-ভাবিটর নাম দাসভাব। সাধেকর পেk e-ভাবিট খুব ভাল।” 
 
        পি ত -- আjা, হাঁ। 
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নবম পিরেcদ 
 

ঈশানেক uপেদশ -- ভিkেযাগ o কমর্েযাগ -- jােনর লkণ 
 
        িসঁিথর পি ত চিলয়া িগয়ােছন। kেম সnয্া হiল। কালীবািড়েত ঠাকুরেদর আরিতর বাজনা বািজয়া uিঠল। 

ীরামকৃ  ঠাকুরেদর নমsার কিরেতেছন। েছাট খাটিটেত বিসয়া unনা। কেয়কিট ভk েমেঝেত আিসয়া আবার 
বিসেলন। ঘর িনঃশb। 
 
        রািt eকঘnা হiয়ােছ। ঈশান মুেখাপাধয্ায় o িকেশারী আিসয়া uপিsত। তাঁহারা ঠাকুরেক pণাম কিরয়া 
আসন gহণ কিরেলন। ঈশােনর পুর রণািদ শােstািlিখত কেমর্ খুব aনুরাগ। ঈশান কমর্েযাগী। eiবার ঠাকুর কথা 
কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- jান jান বলেলi িক হয়? jান হবার লkণ আেছ। dিট লkণ -- pথম aনুরাগ aথর্াৎ 
ঈ রেক ভালবাসা। ধু jানিবচার করিছ, িকnt ঈ েরেত aনুরাগ নাi, ভালবাসা নাi, েস িমেছ। আর-eকিট 
লkণ কু িলনী শিkর জাগরণ। কুলকু িলনী যতkণ িনিdত থােকন, ততkণ jান হয় না। বেস বেস বi পেড় 
যািc, িবচার করিছ, িকnt িভতের বয্াকলুতা নাi, েসিট jােনর লkণ নয়। 
 
        “কু িলনী শিkর জাগরণ হেল ভাব, ভিk, েpম -- ei সব হয়। eরi নাম ভিkেযাগ। 
 
        “কমর্েযাগ বড় কিঠন। কমর্েযােগ কতকgিল শিk হয় -- িসdাi হয়।” 
 
        ঈশান -- আিম হাজরা মহাশেয়র কােছ যাi। 
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়া রিহেলন। িকয়ৎkণ পের ঈশান আবার ঘেরর িভতের pেবশ কিরেলন। সে  হাজরা। 
ঠাকুর িনঃশেb বিসয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের হাজরা ঈশানেক বিলেলন, চলুন iিন eখন ধয্ান করেবন। ঈশান o 
হাজরা চিলয়া েগেলন। 
 
        ঠাকুর িনঃশেb বিসয়া আেছন। kেম সতয্ সতয্i ধয্ান কিরেতেছন। কের জপ কিরেতেছন। েসi হাত 
eকবার মাথার uপের রািখেলন, তারপর কপােল, তারপর কে , তারপর hদেয়, তারপর নািভেদেশ। 
 
        ীরামকৃ  িক ষট্চেk আদয্াশিkর ধয্ান কিরেতেছন? িশব সংিহতািদ শােst েয েযােগর কথা আেছ, e িক 
তাi! 
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দশম পিরেcদ 
 

িনবৃিtমাগর্ -- ঈ রলােভর পর কমর্তয্াগ 
 

[ঈশানেক িশkা -- uিt ত, জাgত -- কমর্েযাগ বড় কিঠন ] 
 
        ঈশান হাজরার সিহত কালীঘের িগয়ােছন। ঠাকুর ধয্ান কিরেতিছেলন। রািt pায় 7।।টা। iিতমেধয্ aধর 
আিসয়া পিড়য়ােছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর মা-কালী দশর্ন কিরেত িগয়ােছন। দশর্ন কিরয়া পাদপd হiেত িনমর্ালয্ লiয়া মsেক 
ধারণ কিরেলন -- মােক pণাম o pদিkণ কিরেলন eবং চামর লiয়া মােক বয্জন কিরেলন। ঠাকুর ভােব 
মােতায়ারা! বািহের আিসবার সময় েদিখেলন, ঈশান েকাশাকুিশ লiয়া সnয্া কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- িক, আপিন েসi eেসছ? আিhক করছ। eকটা গান ন। 
 
        ভােব unt হiয়া ঈশােনর কােছ বিসয়া মধুর কেn গাiেতেছন: 
 
 গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায়! 
 কালী কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায়।। 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়। 
 সnয্া তার সnােন েফের কভু সিn নািহ পায়।। 
 দয়া bত দান আিদ আর িকছু না মেন লয়, 
 মদেনরi যাগযj bhময়ীর রা া পায়। 
 
        “সnয্ািদ কতিদন? যতিদন না তাঁর পাদপেd ভিk হয় -- তাঁর নাম করেত করেত চেkর জল যতিদন না 
পেড়, -- আর শরীর েরামা  যতিদন না হয়। 
 
 রামpসাদ বেল ভিk মুিk uভেয় মাথায় েরেখিছ, 
 আিম কালী bh েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ। 
 
        “যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝের যায়; যখন ভিk হয়, যখন ঈ রলাভ হয়, -- তখন সnয্ািদ কমর্ চেল 
যায়। 
 
        “গৃহেsর বuর েপেট যখন সnান হয়, শা ড়ী কাজ কিমেয় েদয়। দশমাস হেল আর সংসােরর কাজ করেত 
েদয় না। তারপর সnান pসব হেল েস েকবল েছেলিটেক েকােল কের তার েসবা কের। েকান কাজi থােক না। 
ঈ রলাভ হেল সnয্ািদ কমর্ তয্াগ হেয় যায়। 
 
        “তুিম eরকম িঢেম েততালা বাজােল চলেব না। তীb ৈবরাগয্ দরকার। 15 মােস eক বৎসর করেল িক হয়? 
েতামার িভতের েযন েজার নাi। শিk নাi। িচেড়র ফলার। uেঠ পেড় লােগা। েকামর বাঁেধা। 
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        “তাi আমার oi গানটা ভাল লােগ না! ‘হিরেষ লািগ রহের ভাi, েতরা বnত বnত বিন যাi।’ বnত বnত 
বিন যাi -- আমার ভাল লােগ না। তীb ৈবরাগয্ চাi। হাজরােকo তাi আিম বিল।” 
 

[ ীরামকৃ  o েযাগতtt -- কািমনী-কা ন েযােগর িব  ] 
 
        “েকন তীb ৈবরাগয্ হয় না িজjাসা করছ? তার মােন আেছ। িভতের বাসনা pবৃিt সব আেছ। হাজরােক 
তাi বিল। o-েদেশ মােঠ জল আেন, মােঠর চািরিদেক আল েদoয়া আেছ, পােছ জল েবিরেয় যায়। কাদার আল, 
িকnt আেলর মােঝ মােঝ েঘাগ। গতর্। pাণপেণ েতা জল আনেছ, িকnt েঘাগ িদেয় েবিরেয় যােc। বাসনা েঘাগ। 
জপতপ কের বেট, িকnt েপছেন বাসনা-েঘাগ িদেয় সব েবিরেয় যােc। 
 
        “মাছ ধের শট্কা কল িদেয়। বাঁশ েসাজা থাকবার কথা; তেব েনায়ােনা রেয়েছ েকন? মাছ ধরেব বেল। 
বাসনা মাছ তাi মন সংসাের েনায়ােনা রেয়েছ। বাসনা না থাকেল সহেজ ঊ র্দৃি  হয়। ঈ েরর িদেক। 
 
        “িকরকম জােনা? িনিkর কাঁটা েযমন। কািমনী-কা েনর ভার আেছ বেল uপেরর কাঁটা িনেচর কাঁটা eক 
হয় না। তাi েযাগ  হয়। দীপিশখা েদখ নাi? eকটু হাoয়া লাগেলi চ ল হয়। েযাগাবsা দীপিশখার মেতা -- 
েযখােন হাoয়া নাi। 
 
        “মনিট পেড়েছ ছিড়েয় -- কতক েগেছ ঢাকা, কতক েগেছ িদlী, কতক েগেছ কুচিবহার। েসi মনেক কুড়ুেত 
হেব। কুিড়েয় eক জায়গায় করেত হেব। তুিম যিদ েষাল আনার কাপড় চাo, তাহেল কাপড়oয়ালােক েষাল আনা 
েতা িদেত হেব। eকটু িব  থাকেল আর েযাগ হবার েজা নাi। েটিলgােফর তাের যিদ eকটু ফুেটা থােক, তাহেল 
আর খবর যােব না।” 
 

[ৈtেলাকয্ িব ােসর েজার -- িন ামকমর্ কর -- েজার কের বল “আমার মা” ] 
 
        “তা সংসাের আছ, থাকেলi বা। িকnt কমর্ফল সমs ঈ রেক সমপর্ণ করেত হেব। িনেজ েকান ফলকামনা 
করেত নাi। 
 
        “তেব eকটা কথা আেছ। ভিkকামনা কামনার মেধয্ নয়। ভিkকামনা, ভিkpাথর্না -- করেত পার। 
 
        “ভিkর তমঃ আনেব। মার কােছ েজার কর। -- 
 
 “মােয় েপােয় েমাকdমা ধুম হেব রামpসাদ বেল, 
 তখন শাn হেবা kাn হেয় আমায় যখন করিব েকােল। 
 
        “ৈtেলাকয্ বেলিছল, আিম েযকােল oেদর ঘের জেnিছ, তখন আমার িহেসয্ আেছ। 
 
        “েতামার েয আপনার মা, েগা! e িক পাতােনা মা, e িক ধমর্ মা! eেত েজার চলেব না েতা িকেস েজার 
চলেব? বেলা -- 
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 “মা আিম িক আটােশ েছেল, আিম ভয় কিরিন েচাখ রা ােল। 
 eবার করেবা নািলs ীনােথর আেগ, িডkির লব eক সoয়ােল। 
 
        “আপনার মা! েজার কর! যার যােত সtা থােক, তার তােত টানo থােক। মার সtা আমার িভতর আেছ 
বেল তাi েতা মার িদেক aত টান হয়। েয িঠক ৈশব, েস িশেবর সtা পায়। িকছু কণা তার িভতর eেস পেড়। েয 
িঠক ৈব ব তার নারায়েণর সtা িভতের আেস। আর e সময় েতা আর েতামার িবষয়কমর্ করেত হয় না। eখন 
িদন কতক তাঁর িচnা কর। েদখেল েতা সংসাের িকছু নাi।” 
 
        ঠাকুর আবার েসi মধুর কে  গাiেতেছন: 
 
 েভেব েদখ মন েকu কাr নয়, িমেছ ম ভূম েল। 
 ভুেলা না দিkণাকালী বd হেয় মায়াজােল।। 
 িদন di-িতেনর জনয্ ভেব কতর্া বেল সবাi মােন, 
 েসi কতর্াের েদেব েফেল, কালাকােলর কতর্া eেল।। 
 যার জনয্ মর েভেব, েস িক েতামার সে  যােব, 
 েসi েpয়সী িদেব ছড়া, aম ল হেব বেল।। 
 
[সািলসী, েমাড়লী, হাসপাতাল, িডেsnাির করবার বাসনা -- েলাকমানয্, পাি তয্, বাসনা -- e-সব আিদকা  -- 

লালচুিষ তয্ােগর পর তেব ঈ রলাভ ] 
 
        “আর তুিম সািলসী েমাড়লী o-সব িক কেcা? েলােকর ঝগড়া িববাদ িমটাo -- েতামােক সািলসী ধের, 

নেত পাi। o েতা aেনকিদন কের আসেছা। যারা করেব তারা eখন কrক। তুিম eখন তাঁর পাদপেd েবিশ 
কের মন েদo। বেল ‘ল ায় রাবণ মেলা, েবhলা েকঁেদ আকুল হেলা!’ 
 
        “তা শmুo বেলিছল। বেল হাসপাতাল িডেsনসাির করব। েলাকটা ভk িছল। তাi আিম বললুম, 
ভগবােনর সাkাৎকার হেল িক হাসপাতাল িডেsনসাির চাiেব! 
 
        “েকশব েসন বলেল, ঈ রদশর্ন েকন হয় না! তা বললুম েয, েলাকমানয্, িবদয্া, -- e-সব িনেয় তুিম আছ 
িক না, তাi হয় না। েছেল চুিষ িনেয় যতkণ েচােষ, ততkণ মা আেস না। লাল চুিষ। খািনকkণ পের চুিষ েফেল 
যখন িচৎকার কের তখন মা ভােতর হাঁিড় নািমেয় আেস। 
 
        “তুিমo েমাড়লী েকাc। মা ভাবেছ, েছেল আমার েমাড়ল হেয় েবশ আেছ। আেছ েতা থাক।” 
 
        ঈশান iিতমেধয্ ঠাকুেরর চরণ sশর্ কিরয়া বিসয়া আেছন। চরণ ধিরয়া িবনীতভােব বিলেতেছন -- আিম েয 
icা কের e-সব কির তা নয়। 
 

[বাসনার মূল মহামায়া -- তাi কমর্কা  ] 
 
        ীরামকৃ  -- তা জািন। েস মােয়রi েখলা! eঁরi লীলা! সংসাের বd কের রাখা েস মহামায়ার icা! িক 
জান? ‘ভবসাগের uঠেছ ডুবেছ কতi তরী।’ আবার – ‘ঘুিড় লেkর dেটা eকটা কােট, েহেস দাo মা হাত চাপিড়।’ 



1884, 11i aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

লেkর মেধয্ d-eকজন মুk হেয় যায়। বাকী সবাi মার icায় বd হেয় আেছ। 
 
        “েচার েচার েখলা েদখ নাi; বুড়ীর icা েয েখলাটা চেল। সবাi যিদ বুড়ীেক ছুঁেয় েফেল, তাহেল আর 
েখলা চেল না। তাi বুিড়র icা নয় েয, সকেল েছাঁয়। 
 
        “আর েদখ, বড় বড় েদাকােন চােলর বড় বড় েঠক থােক। ঘেরর চাল পযর্n uচুঁ। চাল থােক -- দালo 
থােক। িকnt পােছ iঁdের খায়, তাi েদাকানদার কুেলায় কের খi মুড়িক েরেখ েদয়। িম  লােগ আর েসাঁধা গn -- 
তাi যত iঁdর েসi কুেলােত িগেয় পেড়, বড় বড় েঠেকর সnান পায় না! -- জীব কািমনী-কা েন মুg হয়। 
ঈ েরর খবর পায় না।” 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র সব কামনা তয্াগ -- েকবল ভিkকামনা 
 
        ীরামকৃ  -- নারদেক রাম বলেলন, তুিম আমার কােছ িকছু বর নাo। নারদ বলেলন, রাম! আমার আর 
কী বাকী আেছ? িক বর লব? তেব যিদ eকাn বর িদেব, ei বর দাo েযন েতামার পাদপেd dাভিk থােক, 
আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi। রাম বলেলন, নারদ! আর িকছু বর লo। নারদ আবার 
বলেলন, রাম! আর িকছু আিম চাi না, েযন েতামার পাদপেd আমার dাভিk থােক, ei কেরা! 
 
        “আিম মার কােছ pাথর্না কেরিছলাম; বেলিছলাম মা! আিম েলাকমানয্ চাi না মা, a িসিd চাi না মা, o 
মা! শতিসিd চাi না মা, েদহসখু চাi না মা, েকবল ei কেরা েযন েতামার পাদপেd dাভিk হয় মা। 
 
        “aধয্ােt আেছ, লkণ রামেক িজjাসা করেলন, রাম! তুিম কত ভােব কত rেপ থাক, িকrেপ েতামায় 
িচনেত পারব? রাম বলেলন, ‘ভাi! eকটা কথা েজেন রাখ, েযখােন uিjতা (ঊিজর্তা) ভিk, েসখােন িন i আিম 
আিছ।’ uিjতা (ঊিজর্তা) ভিkেত হােস কাঁেদ নােচ গায়! যিদ কাr erপ ভিk হয়, িন য় েজেনা, ঈ র েসখােন 
sয়ং বতর্মান। ৈচতনয্েদেবর oirপ হেয়িছল।” 
 
        ভেkরা aবাk হiয়া িনেত লািগেলন। ৈদববাণীর নয্ায় ei সকল কথা িনেতিছেলন। েকহ ভািবেতেছন, 
ঠাকুর বিলেতেছন, ‘েpেম হােস কাঁেদ নােচ গায়’; e েতা ধু ৈচতনয্েদেবর aবsা নয়, ঠাকুেরর েতা ei aবsা। 
তেব িক eiখােন sয়ং ঈ র সাkাৎ বতর্মান? 
 
        ঠাকুেরর aমৃতময়ী কথা চিলেতেছ িনবৃিtমােগর্র কথা। ঈশানেক যাহা েমঘগmীরsের বিলেতেছন -- েসi 
কথা চিলেতেছ। 
 

[ঈশান েখাসামুেদ হেত সাবধান -- ীরামকৃ  o জগেতর uপকার ] 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- তুিম েখাসামুেদর কথায় ভুেলা না। িবষয়ী েলাক েদখেলi েখাসামুেদ eেস 
জুেট! 
 
        “মরা গr eকটা েপেল যত শকুিন eেস পেড়।” 
 

[সংসারীর িশkা কমর্কা  -- সবর্তয্াগীর িশkা, েকবল ঈ েরর পাদপd িচnা ] 
 
        “িবষয়ী েলাকgেলার পদাথর্ নাi। েযন েগাবেরর েঝাড়া! েখাসামুেদরা eেস বলেব, আপিন দানী, jানী, 
ধয্ানী। বলা েতা নয় aমিন -- বাঁশ! o িক! কতকgেলা সংসারী bাhণ-পি ত িনেয় রাতিদন বেস থাকা, আর 
েখাসােমাদ েশানা! 
 
        “সংসারী েলাকgেলা িতনজেনর দাস, তােদর পদাথর্ থােক? েমেগর দাস, টাকার দাস, মিনেবর দাস। 
eকজেনর নাম করব না। আটেশা টাকা মাiেন িকnt েমেগর দাস, uঠেত বলেল uেঠ, বসেত বলেল বেস! 
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        “আর সািলসী, েমাড়লী -- e-সব কাজ িক? দয়া, পেরাপকার? -- e-সব েতা aেনক হেলা! o-সব যারা 
করেব তােদর থাk আলাদা। েতামার ঈ েরর পাদপেd মন িদবার সময় হেয়েছ। তাঁেক েপেল সব পাoয়া যায়। 
আেগ িতিন, তারপর দয়া, পেরাপকার, জগেতর uপকার, জীব udার। েতামার o ভাবনায় কাজ িক? 
 
        “ল ায় রাবণ মেলা েবhলা েকঁেদ আকুল হেলা। 
 
        “তাi হেয়েছ েতামার। eকজন সবর্তয্াগী েতামায় বেল েদয়, ei ei কেরা তেব েবশ হয়। সংসারী 
েলােকর পরামেশর্ িঠক হেব না। তা, bাhণ-পি তi হuন আর িযিনi হuন। 
 

[ঈশান পাগল হo -- “e সমs uপেদশ মা িদেলন” ] 
 
        “পাগল হo, ঈ েরর েpেম পাগল হo। েলােক না হয় জানুক েয ঈশান eখন পাগল হেয়েছ আর পাের না। 
তাহেল তারা সালসী েমাড়লী করােত আর েতামার কােছ আসেব না। েকাশাকুিশ ছঁুেড় েফেল দাo, ঈশান নাম 
সাথর্ক কর। 
 
        ঈশান -- েদ মা, পাগল কের। আর কাজ নাi মা jানিবচাের। 
 
        ীরামকৃ  -- পাগল না িঠক? িশবনাথ বেলিছল, েবিশ ঈ রিচnা কেl েবেহড হেয় যায়। আিম বললুম, 
িক? -- ৈচতনয্েক িচnা কের িক েকu aৈচতনয্ হেয় যায়? িতিন িনতয্ dেবাধrপ। যাঁর েবােধ সব েবাধ কেc যাঁর 
ৈচতেনয্ সব ৈচতনয্ময়! বেল নািক েক সােহবেদর হেয়িছল -- েবিশ িচnা কের েবেহড হেয় িগেয়িছল। তা হেত 
পাের। তারা ঐিহক পদাথর্ িচnা কের। ‘ভােবেত ভরল তনু, হরল েগয়ান!’ eেত েয jােনর (েগয়ােনর) কথা আেছ, 
েস jান মােন বাহয্jান। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র চরণ sশর্ কিরয়া ঈশান বিসয়া আেছন o সমs কথা িনেতেছন। িতিন eক-eকবার 
মিnরমধয্বতর্ী পাষাণময়ী কালীpিতমার িদেক চািহেতিছেলন। দীপােলােক মার মুখ হািসেতেছ, েযন েদবী 
আিবভূর্তা হiয়া ঠাকুর ীরামকৃে র মুখিনঃসৃত েবদমntতুলয্ বাকয্gিল িনয়া আনn কিরেতেছন। 
 
        ঈশান ( ীরামকৃে র pিত) -- েয-সব কথা আপিন ীমুেখ বলেলন, o সব কথা oiখান েথেক eেসেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম যnt, uিন যntী; -- আিম ঘর, uিন ঘরণী; -- আিম রথ, uিন রথী; uিন েযমন চালান, 
েতমিন চিল; েযমন বলান, েতমন বিল। 
 
        “কিলযূেগ aনয্pকার ৈদববাণী হয় না। তেব আেছ, বালক িক পাগল, eেদর মুখ িদেয় িতিন কথা কন। 
 
        “মানুষ gr হেত পাের না। ঈ েরর icােতi সব হেc। মহাপাতক, aেনকিদেনর পাতক, aেনকিদেনর 
ajান, তাঁর কৃপা হেল eকkেণ পািলেয় যায়। 
 
        “হাজার বছেরর anকার ঘেরর িভতর যিদ হঠাৎ আেলা আেস, তাহেল েসi হাজার বছেরর anকার িক 
eকটু eকটু কের যায়, না eকkেণ যায়? aবশয্ আেলা েদখােলi সমs anকার পািলেয় যায়। 
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        “মানুষ িক করেব। মানুষ aেনক কথা বেল িদেত পাের, িকnt েশেষ সব ঈ েরর হাত। uিকল বেল, আিম 
যা বলবার সব বেলিছ, eখন হািকেমর হাত। 
 
        “bh িনিkয়। িতিন যখন সৃি , িsিত, pলয় -- ei সকল কাজ কেরন, তখন তাঁেক আদয্াশিk বেল। েসi 
আদয্াশিkেক pসn করেত হয়। চ ীেত আেছ জান না? েদবতারা আেগ আদয্াশিkর sব কেlন। িতিন pসn হেল 
তেব হিরর েযাগিনdা ভাঙেব।” 
 
        ঈশান -- আjা, মধুৈকটভ বেধর সময় bhািদ েদবতারা sব করেছন -- 
 
 tং sাহা tং sধা tং িহ বষট্কারঃ sরািtকা। 
 সুধা tমkের িনেতয্ িtধা মাtািtকা িsতা।। 
 aধর্মাtা িsতা িনতয্া যানুcাযর্া িবেশষতঃ। 
 tেমব সা tং সািবtী tং েদবজননী পরা।। 
 tৈয়ব ধাযর্েত সবর্ং tৈয়তৎ সৃজয্েত জগৎ। 
 tৈয়তৎ পালয্েত েদিব tমৎসয্েn চ সবর্দা।। 
 িবসৃে ৗ সৃি rপা tং িsিতrপা চ পালেন। 
 তথা সংhিতrপােn জগেতাঽসয্ জগnেয়।।1 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ oiিট ধারণা। 
 

                                                 
1 তুিম েহাম, াd o যেj pযুজয্ sাহা, sধা o বষট্ কারrেপ মntsrপা eবং েদবভkয্ সুধাo তুিম। েহ িনেতয্! তুিম akর সমুদােয় 
hs, দীঘর্ o plত ei িতন pকার মাtাsrপ হiয়া aবsান কিরেতছ eবং যাহা িবেশষrেপ aনুচাযর্ o adর্মাtাrেপ aবিsত, তাহাo 
তুিম। তুিমi েসi (েবদ সারভূতা) সািবtী; েহ েদিব! তুিমi আিদ জননী। েতামা কতৃর্কi সমs জগৎ ধৃত eবং েতামা কতৃর্কi জগৎ 
সৃ  হiয়ােছ। েতামা কতৃর্কi ei জগৎ পািলত হiেতেছ eবং তুিমi aেn iহা ভkণ ( ংস) কিরয়া থাক। েহ জগdrেপ! তুিমi ei 
জগেতর নানাpকার িনমর্াণকােযর্ সৃি rপা o পালনকােযর্ িsিতrপা eবং aেn iহার সংহার কােযর্ তdrপ সংহারrপা। 
                                                                                                 [মাকর্ে য় চnী, 1।72 -- 76] 
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dাদশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o কমর্কা  -- কমর্কা  কিঠন তাi ভিkেযাগ 
 
        কালীমিnেরর সmুেখ ভেkরা ীরামকৃ েক েঘিরয়া চতুিদর্েক বিসয়া আেছন। eতkণ aবাk হiয়া 

ীমুেখর বাণী িনেতিছেলন। 
 
        eiবার ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। মিnেরর সmুেখ চাতােল আিসয়া ভূিম  হiয়া মােক pণাম কিরেলন। 
ভেkরা সকেল তাঁহার কােছ সtর আিসয়া তাঁহার পাদমূেল ভূিম  হiয়া পিড়েলন। সকেলi চরণধূিলর িভখারী। 
সকেল চরণবnনা কিরেল পর, ঠাকুর চাতাল হiেত নািমেতেছন o মাsােরর সে  কথা কিহেত কিহেত িনেজর 
ঘেরর িদেক আিসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (গীত গািহেত গািহেত মাsােরর pিত) -- 
 
 “pসাদ বেল ভুিk মুিk uভেয় মাথায় েরেখিছ। 
 আিম কালী bh েজেন মমর্, ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ! 
 
        “ধমর্াধমর্ িক জােনা? eখােন ‘ধমর্’ মােন ৈবধীধমর্। েযমন দান করেত হেব, াd, কাঙালীেভাজন -- ei 
সব। 
 
        “ei ধমর্েকi বেল কমর্কা । e-পথ বড় কিঠন। িন ামকমর্ করা বড় কিঠন! তাi ভিkপথ আ য় করেত 
বেলেছ। 
 
        “eকজন বািড়েত াd কেরিছল। aেনক েলাকজন খািcল। eকটা কসাi গr িনেয় যােc, কাটেব বেল। 
গr বাগ মানিছল না -- কসাi হাঁিপেয় পেড়িছল। তখন েস ভাবেল াdবািড় িগেয় খাi। েখেয় গােয় েজার কির, 
তারপর গrটােক িনেয় যাব। েশেষ তাi কেl, িকnt যখন েস গr কাটেল তখন েয াd কেরিছল, তারo েগা-
হতয্ার পাপ হল। 
 
        “তাi বলিছ, কমর্কাে র েচেয় ভিkপথ ভাল।” 
 
        ঠাকুর ঘের pেবশ কিরেতেছন, সে  মাsার। ঠাকুর gনgন কিরয়া গািহেতেছন। িনবৃিtমােগর্র িবষয় যা 
বলেলন, তারi ফুট uঠেছ। ঠাকুর gনgন কের বলেছন -- “aবেশেষ রাখ েগা মা, হােড়র মালা িসিd েঘাটা।” 
 
        ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসেলন। aধর, িকেশারী o aনয্ানয্ ভেkরা আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ঈশানেক েদখলুম -- কi, িকছুi হয় নাi! বল িক? পুর রণ পাঁচমাস 
কেরেছ! aনয্ েলােক eক কা  করত। 
 
        aধর -- আমােদর সmুেখ o ঁেক aত কথা বলা ভাল হয় নাi। 
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        ীরামকৃ  -- েস িক! o জাপক েলাক, oর oেত িক? 
 
        িকয়ৎkণ কথার পর ঠাকুর aধরেক বিলেতেছন, ঈশান খুব দানী। আর েদখ, জপতপ খুব কের। 
 
        ঠাকুর িকছুকাল চুপ কিরয়া আেছন। ভেkরা েমেঝেত বিসয়া eকদৃে  চািহয়া আেছন। 
 
        হঠাৎ ঠাকুর aধরেক uেdশ কিরয়া বিলেতেছন --আপনােদর েযাগ o েভাগ di-i আেছ। 
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tেয়াদশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  দিkেণ ের কালীপূজা মহািনশায় ভkসে  
 

[মাsার, বাবুরাম, েগাপাল, হিরপদ, িনর েনর আtীয়, রামলাল, হাজরা ] 
 
        আজ ৺কালীপূজা, 18i aেkাবর, 1884 ী াb, শিনবার (3রা কািতর্ক, aমাবসয্া)। রাত দশটা-eগারটার 
সময় ৺কালীপূজা আরm হiেব। কেয়কজন ভk ei গভীর aমাবসয্া িনিশেত ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেবন, 
তাi tরা কিরয়া আিসেতেছন। 
 
        মাsার রািt আnাজ আটটার সময় eকাকী আিসয়া েপৗঁিছেলন। বাগােন আিসয়া েদিখেলন, কালীমিnের 
মেহাৎসব আরm হiয়ােছ। uদয্ানমেধয্ মােঝ মােঝ দীপ -- েদবমিnর আেলােক সুেশািভত হiয়ােছ। মােঝ মােঝ 
েরাশনেচৗিক বািজেতেছ, কমর্চারীরা drতপেদ মিnেরর e-sান হiেত o-sােন যাতায়াত কিরেতেছন। আজ 
রাসমিণর কালীবািড়েত ঘটা হiেব, দিkেণ েরর gামবাসীরা িনয়ােছন, আবার েশষরােt যাtা হiেব। gাম 
হiেত আবাল-বৃd-বিনতা বhসংখয্ক েলাক ঠাকুরদশর্ন কিরেত সবর্দা আিসেতেছ। 
 
        ৈবকােল চ ীর গান হiেতিছল -- রাজনারায়েণর চ ীর গান। ঠাকুর ভkসে  েpমানেn গান িনয়ােছন। 
আজ আবার জগেতর মার পূজা হiেব। ঠাকুর আনেn িবেভার হiয়ােছন। 
 
        রািt আটটার সময় েপৗঁিছয়া মাsার েদিখেতেছন, ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন, তাঁহােক সmুেখ 
কিরয়া েমেঝর uপর কেয়কিট ভk বিসয়া আেছন -- বাবুরাম, েছাট েগাপাল, হিরপদ, িকেশারী, িনর েনর eকিট 
আtীয় েছাকরা o eঁেড়দার আর eকিট েছেল। রামলাল o হাজরা মােঝ মােঝ আিসেতেছন o যাiেতেছন। 
 
        িনর েনর আtীয় েছাকরািট ঠাকুেরর সmুেখ ধয্ান কিরেতেছন, -- ঠাকুর তাঁহােক ধয্ান কিরেত বিলয়ােছন -
- 
 
        মাsার pণাম কিরয়া uপিব  হiেলন। িকয়ৎkণ পের িনর েনর আtীয় pণাম কিরয়া িবদায় gহণ 
কিরেলন। eঁেড়দার িdতীয় েছেলিটo pণাম কিরয়া দাঁড়াiেলন -- oi সে  যােবন। 
 
        ীরামকৃ  (িনর েনর আtীেয়র pিত) -- তুিম কেব আসেব? 
 
        ভk -- আjা, েসামবার -- েবাধ হয়। 
 
        ীরামকৃ  (আgেহর সিহত) -- ল ন চাi, সে  িনেয় যােব? 
 
        ভk -- আjা না, ei বাগােনর পােশ; -- আর দরকার নাi। 
 
        ীরামকৃ  (eঁেড়দার েছাকরািটর pিত) -- তুio চলিল? 
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        েছাকরা -- আjা, সিদর্ --  
 
        ীরামকৃ  -- আcা, বরং মাথায় কাপড় িদেয় েযo। 
 
        েছেল dিট আবার pণাম কিরয়া চিলয়া েগেলন। 
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চতুর্দশ পিরেcদ 
 

দিkেণ ের ৺কালীপূজা মহািনশায় ীরামকৃ  ভজনানেn 
 
        গভীর aমাবশয্া িনিশ। আবার জগেতর মার পূজা। ীরামকৃ  েছাট খাটিটেত বািলেশ েহলান িদয়া আেছন। 
িকnt anমুর্খ, মােঝ মােঝ ভkেদর সে  eকিট-diিট কথা কিহেতেছন। 
 
        হঠাৎ মাsার o ভkেদর pিত তাকাiয়া বিলেতেছন, আহা, েছেলিটর িক ধয্ান! (হিরপেদর pিত) -- েকমন 
ের? িক ধয্ান! 
 
        হিরপদ -- আjা হাঁ, িঠক কাে র মেতা। 
 
        ীরামকৃ  (িকেশারীর pিত) -- o েছেলিটেক জান? িনর েনর িকরকম ভাi হয়। 
 
        আবার সকেলi িনঃsb। হিরপদ ঠাকুেরর পদেসবা কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর ৈবকােল চ ীর গান িনয়ােছন। গােনর ফুট uিঠেতেছ। আেs আেs গাiেতেছন: 
 
 েক জােন কালী েকমন, ষড়দশর্েন না পায় দরশন।। 
 মূলাধাের সহsাের সদা েযাগী কের মনন। 
 কালী পdবেন হংসসেন হংসীrেপ কের রমণ।। 
 আtারােমর আtাকালী, pমাণ pণেবর মতন। 
 িতিন ঘেট ঘেট িবরাজ কেরন icাময়ীর icা েযমন।। 
 মােয়র uদের bhা -ভা  pকা  তা জান েকমন। 
 মহাকাল েজেনেছন কালীর মমর্ aনয্ েকবা জােন েতমন।। 
 pসাদ ভােষ েলােক হােস সnরেণ িসnু তরণ। 
 আমার মন বুেঝেছ pাণ বুেঝ না, ধরেব শশী হেয় বামন।। 
 
        ঠাকুর uিঠয়া বিসেলন। আজ মােয়র পূজা -- মােয়র নাম কিরেবন! আবার uৎসােহর সিহত গাiেতেছন: 
 

e সব েkপা মােয়র েখলা 
 
 (যার মায়ার িtভুবন িবেভালা) (মাগীর আpভােব gpলীলা) 
 েস েয আপিন েkপা, কতর্া েkপা, েkপা dেটা েচলা।। 
 িক rপ িক gণ ভ ী, িক ভাব িকছুi যায় না বলা। 
 যার নাম জিপেয় কপাল েপােড় কে  িবেষর jালা।। 
 সgেণ িনgর্েণ বাঁিধেয় িববাদ, ঢয্ালা িদেয় ভাঙেছ ঢয্ালা। 
 মাগী সকল িবষেয় সমান রাজী নারাজ েকবল কােজর েবলা।। 
 pসাদ বেল থােকা বেস ভবণর্েব ভািসেয় েভলা। 
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 যখন আসেব েজায়ার uিজেয় যােব, ভাঁিটেয় যােব ভাঁটার েবলা।। 
 
        ঠাকুর গান কিরেত কিরেত মােতায়ারা হiয়ােছন। বিলেলন, e-সব মাতােলর ভােব গান। বিলয়া 
গাiেতেছন: 
 
        (1) - eবার কালী েতামায় খাব। 
 
        (2) - তাi েতামােক সুধাi কালী। 
 
        (3) - সদানnময়ী কালী, মহাকােলর মেনােমািহনী। 
 তুিম আপিন নাচ, আপিন গাo, আপিন দাo মা করতািল।। 
 আিদভূতা সনাতনী, শূনয্rপা শশীভালী। 
 bhা  িছল না যখন, মু মালা েকাথায় েপিল।। 
 সেব রােt তুিম যntী, আমরা েতামার তেnt চিল। 
 েযমন রাখ েতমিন থািক মা, েযমন বলাo েতমিন বিল।। 
 aশাn কমলাকাn িদেয় বেল গালাগািল। 
 eবার সবর্নাশী ধের aিস, ধমর্াধমর্ dেটা েখিল।। 
 
        (4) - জয় কালী জয় কালী বেল যিদ আমার pাণ যায়। 
 িশবt হiব pাp, কাজ িক বারাণসী তায়।। 
 aনnrিপণী কালী, কালীর an েকবা পায়? 
 িকি ৎ মাহাt েজেন িশব পেড়েছন রাঙা পায়।। 
 
        গান সমাp হiল eমন সমেয় রাজনারায়েণর েছেল dিট আিসয়া pণাম কিরল। নাটমিnের ৈবকােল 
রাজনারায়ণ চnীর গান গাiয়ািছেলন, েছেল dিটo সে  সে  গাiয়ািছল। ঠাকুর েছেল dিটর আে  আবার 
গাiেতেছন: ‘e সব েkপা েমেয়র েখলা’। 
 
        েছাট েছেলিট ঠাকুরেক বিলেতেছন, -- oi গানিট eকবার যিদ -- 
 
 ‘পরম দয়াল েহ pভু’ -- 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “েগৗর িনতাi েতামরা dভাi?” -- ei বিলয়া গানিট গাiেতেছন: 
 
 েগৗর িনতাi েতামরা dভাi পরম দয়াল েহ pভু। 
 
        গান সমাp হiল। রামলােলর ঘের আিসয়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, ‘eকটু গা, আজ পূজা।’ রামলাল 
গাiেতেছন: 
 
        (1) - সমর আেলা কের কার কািমনী! 
 সজল জলদ িজিনয়া কায়, দশেন pকােশ দািমনী।। 
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 eলােয় চাঁচর িচকুর পাশ, সুরাসুর মােঝ না কের tাস 
 a হােস দানব নােশ, রণ pকােশ রি ণী।। 
 িকবা েশাভা কের মজ িবn ু, ঘনতনু েঘির কুমুদবnু, 
 aিময় িসnু েহিরেয় in ু, মিলন e েকান েমািহনী।। 
 e িক aসmব ভব পরাভব, পদতেল শবসদৃশ নীরব, 
 কমলাকাn কর aনুভব, েক বেট o গজগািমনী।। 
 
        (2) - েক রেণ নািচেছ বামা নীরদবরণী। 
 
        ঠাকুর েpমানেn নািচেতেছন। নািচেত নািচেত গান ধিরেলন: 
 
 মজেলা আমার মন মরা শয্ামাপদ নীলকমেল! 
 
        গান o নৃতয্ সমাp হiল। ভেkরা আবার সকেল েমেঝেত বিসয়ােছন। ঠাকুরo েছাট খাটিটেত বিসেলন। 
 
        মাsারেক বিলেতেছন, তুিম eেল না, চ ীর গান েকমন হেলা। 
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প দশ পিরেcদ 
 

কালীপূজা রােt সমািধs -- সাে াপা  সmেn ৈদববাণী 
 
        ভেkরা েকহ েকহ কালীমিnের ঠাকুর দশর্ন কিরেত গমন কিরেলন। েকহ বা দশর্ন কিরয়া eকাকী গ াতীের 
বাঁধাঘােটর uপর বিসয়া িনজর্েন িনঃশেb নামজপ কিরেতেছন। রািt pায় 11টা। মহািনশা। েজায়ার সেব আিসয়ােছ 
-- ভাগীরথী utরবািহনী। তীরs দীপােলােক eক-eকবার কােলা জল েদখা যাiেতেছ। 
 
        রামলাল পূজাপdিত নামক পঁুিথ হেs মােয়র মিnের eকবার আিসেলন। পুঁিথখািন মিnরমেধয্ রািখয়া 
িদেবন। মিণ মােক সতৃ  নয়েন দশর্ন কিরেতেছন েদিখয়া রামলাল বিলেলন, িভতের আসেবন িক? মিণ aনুগৃহীত 
হiয়া pেবশ কিরেলন। েদিখেলন, মা েবশ সািজয়ােছন। ঘর আেলাকাকীণর্। মার সmুেখ di েসজ; uপের ঝাড় 
ঝুিলেতেছ। মিnরতল ৈনেবেদয্ পিরপূণর্। মার পাদপেd জবািবl। নানািবধ পু  মালায় েবশকারী মােক 
সাজাiয়ােছন। মিণ েদিখেলন, সmুেখ চামর ঝুিলেতেছ। হঠাৎ মেন পিড়ল, ঠাকুর ীরামকৃ  ei চামর লiয়া 
ঠাকুরেক কত বয্জন কেরন। তখন িতিন স ুিচতভােব রামলালেক বিলেতেছন, “ei চামরিট eকবার িনেত 
পাির?” 
 
        রামলাল aনুমিত pদান কিরেলন; িতিন মােক বয্জন কিরেত লািগেলন। তখনo পূজা আরm হয় নাi। 
 
        েয সকল ভেkরা বািহের িগয়ািছেলন, তাঁহারা আবার ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের আিসয়া িমিলত হiেলন। 
 
        ীযুk েবণী পাল িনমntণ কিরয়ােছন। আগামীকলয্ িসঁিথ bাhসমােজ যাiেত হiেব। ঠাকুেরর িনমntণ। 
িনমntণ পেt িকnt তািরখ ভুল হiয়ােছ। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েবণী পাল িনমntণ কেরেছ। তেব eরকম িলখেল েকন বল েদিখ? 
 
        মাsার -- আেj, েলখািট িঠক হয় নাi। তেব aত েভেব-িচেn েলেখন নাi। 
 
        ঘেরর মেধয্ ঠাকুর দাঁড়াiয়া, বাবুরাম কােছ দাঁড়াiয়া। ঠাকুর েবণী পােলর িচিঠর কথা কিহেতেছন। 
বাবুরামেক sশর্ কিরয়া দাঁড়াiয়া আেছন। হঠাৎ সমািধs! 
 
        ভেkরা সকেল তাঁহােক েঘিরয়া দাঁড়াiয়ােছন। ei সমািধs মহাপুrষেক aবাk হiয়া েদিখেতেছন। ঠাকুর 
সমািধs; বাম পা বাড়াiয়া দাঁড়াiয়া আেছন -- gীবােদশ ঈষৎ আকুি ত। বাবুরােমর gীবার প ােdেশ কােনর 
কােছ হাতিট রিহয়ােছ। 
 
        িকয়ৎkণ পের সমািধভ  হiল। তখনo দাঁড়াiয়া। eiবার গােল হাত িদয়া েযন কত িচিnত হiয়া 
দাঁড়াiেলন। 
 
        ঈষৎ হাসয্ কিরয়া eiবার ভkেদর সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন -- 
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        ীরামকৃ  -- সব েদখলুম -- কার কত দূর eিগেয়েছ। রাখাল, iিন (মিণ), সুেরnd, বাবুরাম, aেনকেক 
েদখলুম। 
 
        হাজরা -- eখানকার? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ। 
 
        হাজরা -- েবিশ িক বnন? 
 
        ীরামকৃ  -- না। 
 
        হাজরা -- নেরndেক েদখেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- েদিখ নাi, িকnt eখনo বলেত পাির -- eকটু জিড়েয় পেড়েছ; িকnt সbােয়র হেয় যােব 
েদখলুম। 
 
        (মিণর িদেক তাকাiয়া) -- সব েদখলুম ঘুপিট েমের রেয়েছ! 
 
        ভেkরা aবাk, ৈদববাণীর নয্ায় adুত সংবাদ িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt eেক (বাবুরামেক) ছঁুেয় orপ হল! 
 
        হাজরা -- ফাsর্ (First) েক? 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  চুপ কিরয়া রিহেলন। িকয়ৎkণ পের বিলেতেছন, “িনতয্েগাপােলর মেতা েগাটাকতক 
হয়!” 
 
        আবার িচnা কিরেতেছন। eখনo েসiভােব দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        আবার বিলেতেছন -- “aধর েসন -- যিদ কমর্কাজ কেম, -- িকnt ভয় হয় -- সােহব আবার বকেব। যিদ 
বেল, e কয্া হয্ায়!” (সকেলর ঈষৎ হাসয্) 
 
        ঠাকুর আবার িনজাসেন িগয়া বিসেলন। ভেkরা েমেঝেত বিসেলন। বাবুরাম o িকেশারী তাড়াতািড় কিরয়া 
েছাট খাটিটেত ঠাকুেরর পাদমূেল বিসয়া eেক eেক পদেসবা কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িকেশারীর িদেক তাকাiয়া) -- আজ েয খুব েসবা! 
 
        রামলাল আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন; o আিতশয় ভিkভােব পদধূিল gহণ কিরেলন। মােয়র পূজা 
কিরেত যাiেতেছন। 
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        রামলাল (ঠাকুেরর pিত) -- তেব আিম আিস। 
 
        ীরামকৃ  -- o ঁ কালী, o ঁ কালী। সাবধােন পূজা কেরা। আবার েমড়া বিল িদেত হেব। 
 
        মহািনশা। পূজা আরm হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  পূজা েদিখেত আিসয়ােছন। মার কােছ িগয়া দশর্ন 
কিরেতেছন। eiবার বিল হiেব -- েলাক কাতার িদয়া দাঁড়াiয়ােছ। বধয্ প র uৎসগর্ হiল। প েক বিলদােনর 
জনয্ লiয়া যাiবার uেদয্াগ হiেতেছ। ঠাকুর ীরামকৃ  মিnর তয্াগ কিরয়া িনেজর ঘের িফিরয়া আিসেলন। 
 
        ঠাকুেরর েস aবsা নয়, প বধ েদিখেত পািরেবন না। 
 
        রাত diটা পযর্n েকান েকান ভk মা-কালীর মিnের বিসয়ািছেলন। হিরপদ কালীঘের আিসয়া বিলেলন, 
চলুন, িতিন ডাকেছন, খাবার সব pstত। ভেkরা ঠাকুেরর pসাদ পাiেলন o েয েযখােন পাiেলন, eকটু iয়া 
পিড়েলন। 
 
        েভার হiল; মার ম ল আরিত হiয়া িগয়ােছ। মার সmুেখ নাটমিnর। নাটমিnের যাtা হiেতেছ, মা যাtা 

িনেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  কালীবািড়র বৃহৎ পাকা uঠান িদয়া যাtা িনেত আিসেতেছন। মিণ সে  সে  
আিসেতেছন -- ঠাকুেরর কােছ িবদায় লiেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন তুিম eখন যােব? 
 
        মিণ -- আজ আপিন িসঁিথেত ৈবকােল যােবন, আমারo icা আেছ, তাi বািড়েত eকবার যািc। 
 
        কথা কিহেত কিহেত মা-কালীর মিnেরর কােছ আিসয়া uপিsত। aদূের নাটমিnর, যাtা হiেতেছ। মিণ 
েসাপানমূেল ভূিম  হiয়া চরণ বnনা কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “আcা eেসা। আর dখানা আটেপৗের নাiবার কাপড় আমার জনয্ eেনা।” 
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ঠাকুর ীরামকৃে র িসঁিথর bাhসমােজ o বড়বাজােরর মােরায়াড়ী ভkমিnের গমন 
 

pথম পিরেcদ 
 

িসঁিথর bাhসমাজ পুনবর্ার দশর্ন o িবজয়কৃ  pভৃিত bাhভkিদগেক uপেদশ o তাঁহােদর সিহত আনn 
 

[ ীরামকৃ  সমািধমিnের ] 
 
        আবার bাhভেkরা িমিলত হiেলন। কালীপূজার পর িদন, কািতর্ক মােসর kা pিতপদ িতিথ, 19েশ 
aেkাবর, 1884 (4ঠা কািতর্ক রিববার)। eবার শরেতর মেহাৎসব। ীযুk েবণীমাধব পােলর মেনাহর 
uদয্ানবাটীেত আবার bাhসমােজর aিধেবশন হiল। pাতঃকােলর uপাসনািদ হiয়া িগয়ােছ। ী ীপরমহংসেদব 
েবলা সােড় চািরটায় আিসয়া েপৗঁিছেলন। তাঁহার গািড় বাগােনর মেধয্ দাঁড়াiল। aমিন দেল দেল ভk ম লাকাের 
তাঁহােক েঘিরেত লািগেলন। pথম pেকা  মেধয্ সমােজর েবদী রচনা হiয়ােছ। সmুেখ দালান। েসi দালােন ঠাকুর 
uপেবশন কিরেলন। aমিন ভkগণ চািরধাের তাঁহােক েব ন কিরয়া বিসেলন। িবজয়, ৈtেলাকয্ o aেনকgিল 
bাhভাk uপিsত। তnেধয্ bাhসমাজভkু eকজন সদরoয়ালাo (সাব-জজ) আেছন। 
 
        সমাজগৃহ মেহাৎসব uপলেk িবিচt েশাভা ধারণ কিরয়ােছ। েকাথাo নানা বেণর্র পতাকা; মেধয্ মেধয্ 
হেমর্য্াপির বা বাতায়নপেথ ময়নর ন, সুnর পাদপ-িব মকারী বৃkপlব। সmুেখ পূবর্পিরিচত েসi সেরাবেরর 
scসিলল মেধয্ শরেতর সুনীল নেভাম ল pিতভািসত হiেতেছ। uদয্ানিsত রা া রা া পথgিলর di পাে র্ েসi 
পূবর্পিরিচত ফল পুে র বৃkে ণী। আজ ঠাকুেরর ীমুখ-িনঃসৃত েসi েবদ িন ভেkরা আবার িনেত পাiেবন -- 
েয িন আযর্ঋিষেদর মুখ হiেত েবদাকাের eককােল বিহগর্ত হiয়ািছল -- েয িন আর-eকবার নবrপধারী 
পরমসnয্াসী, bhগতpাণ, জীেবর dঃেখ কাতর, ভkবৎসল, ভkাবতার হিরেpমিবhল, ঈশার মুেখ তাঁহার dাদশ 
িশষয্ েসi িনরkর মৎসজীিবগণ িনয়ািছেলন, েয িন পুণয্েkেt ভগবান ীকৃে র মুখ হiেত 

ীমdগbগীতাকাের eককােল বিহগর্ত হiয়ািছল -- সারিথিবেশশধারী মানবাকার সিcদানngr pমুখাৎ েয 
েমঘগmীর িনমেধয্ িবনয়নm বয্াকুল “gড়ােকশ েকৗেnয়”  ei কথামতৃ পান কিরয়ািছেলন যথা -- 
 
 কিবং পুরাণমনুশািসতারমেণারণীয়াংসমনুসমেরd যঃ। 
 সবর্সয্ ধাতারমিচnয্rপm, আিদতয্বণর্ং তমসঃ পরsাৎ।। 
 pয়াণকােল মনসাচেলন, ভkয্া যুেkা েযাগবেলন ৈচব। 
 rেবামর্েধয্ pাণমােবশয্ সময্k, স তং পরং পুrষমুৈপিত িদবয্m।। 
 যদkরং েবদিবেদা বদিn, িবশিn যd যতেয়া বীতরাগাঃ। 
 যিদcেnা bhচযর্ং চরিn, তৎ েত পদং সংgেহণ pবেkয্।।1 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আসন gহণ কিরয়া সমােজর সুnররিচত েবদীর pিত দৃি পাত কিরয়াi aমিন নতিশর 
হiয়া pণাম কিরেলন। েবদী হiেত ীভগবােনর কথা হয় -- তাi িতিন েদিখেতেছন েয, েবদীেkt পুণয্েkt। 
েদিখেতেছন eখােন aচুয্েতর কথা হয়, তাi সবর্তীেথর্র সমাগম হiয়ােছ। আদালতগৃহ েদিখেল েযমন েমাকdমা 
মেন পেড় o জজ মেন পেড়, েসirপ ei হিরকথার sান েদিখয়া তাঁহার ভগবােনর udীপন হiয়ােছ। 

                                                 
1 গীতা, 8।9, 10, 11 
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        ীযুk ৈtেলাকয্ গান গািহেতেছন। ীরামকৃ  কিহেলন, হয্াঁগা, oi গানিট েতামার েবশ “েদ মা পাগল 
কের , oiিট গাo না। 
 
        িতিন গািহেতেছন: 
 
 আমায় েদ মা পাগল কের (bhময়ী)। 
 
        গান িনেত িনেত ীরামকৃে র ভাবাnর হiল। eেকবাের সমািধs -- ‘uেপিkয়া মহttt, তয্িজ চতুিবর্ংশ 
তtt, সবর্তttাতীত তtt েদিখ আপিন আপেন।’ কেমর্িndয়, jােনিndয়, মন, বুিd aহংকার সমsi েযন পঁুিছয়া 
িগয়ােছ। েদহমাt িচtপুtিলকার নয্ায় িবদয্মান। eকিদন ভগবান পা বনােথর eirপ aবsা েদিখয়া যুিধি র 
pমুখ ীকৃ গতাnরাtা পা বগণ কাঁিদয়ািছেলন। তখন আযর্কুলেগৗরব ভী েদব শরশযয্ায় শািয়ত থািকয়া 
aিnমকােল ভগবােনর ধয্ানিনরত িছেলন। তখন কুrেkেtর যুd সেব সমাp হiয়ােছ। সহেজi কাঁিদবার িদন। 

ীকৃে র ei সমািধpাp aবsা বুিঝেত না পািরয়া পা েবরা কাঁিদয়ািছেলন; ভািবয়ািছেলন, িতিন বুিঝ েদহতয্াগ 
কিরেলন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

হিরকথা pসে  -- bাhসমােজ িনরাকারবাদ 
 
        িকয়ৎkণ িবলেm ঠাকুর ীরামকৃ  িকি ৎ pকৃিতs হiয়া ভাবাবsায় bাhভkেদর uপেদশ িদেতেছন। ei 
ঈ রীয় ভাব খুব ঘণীভূত; েযন বkা মাতাল হiয়া িক বিলেতেছন। ভাব kেম kেম কিময়া আিসেতেছ, aবেশেষ 
পূেবর্র িঠক সহজাবsা 
 

[“আিম িসিd খাব” -- গীতা o a িসিd -- ঈ রলাভ িক? ] 
 
        ীরামকৃ  (ভাবs) -- মা, কারণানn চাi না। িসিd খাব। 
 
        “িসিd িকনা বstলাভ। ‘a িসিd’র িসিd নয়। েস (aিণমা লিঘমািদ) িসিdর কথা কৃ  aজুর্নেক 
বেলিছেলন, ‘ভাi, েদখ যিদ েদখ েয, a িসিdর eকিট িসিd কারo আেছ, তাহেল েজেনা েয, েস বয্িk আমােক 
পােব না। েকননা, িসিd থাকেলi aহংকার থাকেব, আর aহংকােরর েলশ থাকেল ভগবানেক পাoয়া যায় না। 
 
        “আর-eক আেছ pবতর্ক, সাধক, িসd, িসেdর িসd। েয বয্িk সেব ঈ েরর আরাধনায় pবৃt হেয়েছ, েস 
pবতর্েকর থাক। pবতর্ক েফাঁটা কােট, িতলক মালা পের, বািহের খুব আচার কের। সাধক আরo eিগেয় েগেছ; 
তার েলাক-েদখােনা ভাব কেম যায়। সাধক ঈ রেক পাবার জনয্ বয্কুল হয়, আnিরক তাঁেক ডােক, তাঁর নাম 
কের, তাঁেক সরল anঃকরেণ pাথর্না কের। িসd েক? যার িন য়ািtকা বুিd হেয়েছ েয ঈ র আেছন, আর িতিনi 
সব করেছন; িযিন ঈ রেক দশর্ন কেরেছন। ‘িসেdর িসd’ েক? িযিন তাঁর সে  আলাপ কেরেছন! ধু দশর্ন নয়, 
েকu িপতৃভােব, েকu বাৎসলয্ভােব, েকu সখয্ভােব, েকu মধুরভােব -- তাঁর সে  আলাপ কেরেছন। 
 
        “কােঠ আgন িনি ত আেছ, ei িব াস; আর কাঠ েথেক আgন বার কের ভাত েরঁেধ, েখেয় শািn আর 
তৃিp লাভ করা; dিট িভn িজিনস। 
 
        “ঈ রীয় aবsার iিত করা যায় না। তাের বাড়া তাের বাড়া আেছ।” 
 

[িবষয়ীর ঈ র -- বয্াকুলতা o ঈ রলাভ -- দৃঢ় হo ] 
 
        (ভাবs) -- “eরা bhjানী, িনরাকারবাদী। তা েবশ। 
 
        (bাhভkেদর pিত) -- “eকটােত দৃঢ় হo, হয় সাকাের নয় িনরাকাের। তেব ঈ রলাভ হয়, নেচৎ হয় না। 
দৃঢ় হেল সাকারবাদীo ঈ রলাভ করেব, িনরাকারবাদীo করেব। িমছিরর rিট িসেধ কের খাo, আর আড় কের 
খাo, িম  লাগেব। (সকেলর হাসয্) 
 
        “িকnt দৃঢ় হেত হেব; বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হেব। িবষয়ীর ঈ র িকrপ জােনা? েযমন খুড়ী-েজঠীর 
েকাঁদল েন েছেলরা েখলা করবার সময় পরsর বেল, ‘আমার ঈ েরর িদবয্।’ আর েযমন েকান িফটবাবু, পান 
িচবুেত িচবুেত হােত িsক ধের বাগােন েবড়ােত েবড়ােত eকিট ফুল তুেল বnুেক বেল, -- ঈ র িক িবuিটফুল ফুল 
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কেরেছন। িকnt ei িবষয়ীর ভাব kিণক, েযন তp েলাহার uপর জেলর িছেট। 
 
        “eকটার uপর দৃঢ় হেত হেব। ডুব দাo। না িদেল সমুেdর িভতর রt পাoয়া যায় না। জেলর uপর েকবল 
বাসেল পাoয়া যায় না।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃ , েয-গােন েকশবািদ ভkেদর মন মুg কিরেতন, েসi গান -- েসi মধুর কে  
-- গাiেতেছন; সকেলর েবাধ হiেতেছ, েযন sগর্ধােম বা ৈবকুে  বিসয়া আেছন: 
 
 ডুb ডুb ডুb rপসাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন ৷৷ 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

bাhভkসে  -- bাhসমাজ o ঈ েরর ঐ যর্ বণর্না 
 
        ীরামকৃ  -- ডুব দাo। ঈ রেক ভালবাসেত েশখ। তাঁর েpেম মg হo। েদখ, েতামােদর uপাসনা েনিছ। 
িকnt েতামােদর bাhসমােজ ঈ েরর ঐ যর্ aত বণর্না কর েকন? “েহ ঈ র, তুিম আকাশ কিরয়াছ; বড় বড় সমুd 
কিরয়াছ, চndেলাক, সূযর্েলাক, নktেলাক, সব কিরয়াছ” -- e-সব কথায় আমােদর aত কাজ িক? 
 
        “সব েলাক বাবুর বাগান েদেখ aবাk -- েকমন গাছ, েকমন ফুল, েকমন িঝল। েকমন ৈবঠকখানা, েকমন 
তার িভতর ছিব -- ei সব েদেখi aবাk। িকnt কi, বাগােনর মািলক েয বাবু তাঁেক েখাঁেজ ক’জন? বাবুেক 
েখাঁেজ d-eকজনা। ঈ রেক বয্াকুল হেয় খুঁজেল তাঁেক দশর্ন হয়, তাঁর সে  আলাপ হয়, কথা হয়; েযমন, আিম 
েতামােদর সে  কথা কিc। সতয্ বলিছ দশর্ন হয়! 
 
        “e-কথা কােরi বা বলিছ -- েক বা িব াস কের।” 
 

[শাst না pতয্k -- The Law of Revelation] 
 
        “শােstর িভতর িক ঈ রেক পাoয়া যায়? শাst পেড় হd aিsমাt েবাধ হয়। িকnt িনেজ ডুব না িদেল ঈ র 
েদখা েদন না। ডুব েদবার পর িতিন িনেজ জািনেয় িদেল তেব সেnহ দূর হয়। বi হাজার পড়, মুেখ হাজার ে াক 
বল, বয্াকলু হেয় তাঁেত ডুব না িদেল তাঁেক ধরেত পারেব না। ধু পাি েতয্ মানুষেক েভালােত পারেব, িকnt তাঁেক 
পারেব না। 
 
        “শাst, বi ধু e-সব তােত িক হেব? তাঁর কৃপা না হেল িকছু হেব না; যােত তাঁর কৃপা হয়, বয্াকুল হেয় 
তার েচ া কেরা; কৃপা হেল তাঁর দশর্ন হেব। িতিন েতামােদর সে  কথা কiেবন।” 
 

[bাhসমাজ o সাময্ -- ঈ েরর ৈবষময্েদাষ ] 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়, তাঁর কৃপা িক eকজেনর uপর েবিশ আর-eকজেনর uপর কম? তাহেল েয 
ঈ েরর ৈবষময্েদাষ হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক! েঘাড়াটাo টা আর সরাটাo টা! তুিম যা বলছ ঈ র িবদয্াসাগর oi কথা বেলিছল। 
বেলিছল, মহাশয়, িতিন িক কাrেক েবিশ শিk িদেয়েছন, কাrেক কম শিk িদেয়েছন? আিম বললাম, িবভুrেপ 
িতিন সকেলর িভতর আেছন -- আমার িভতের েযমিন িপঁপেড়িটর িভতেরo েতমিন। িকnt শিkিবেশষ আেছ। যিদ 
সকেলi সমান হেব, তেব ঈ র িবদয্াসাগর নাম েন েতামায় আমরা েকন েদখেত eেসিছ। েতামার িক dেটা িশং 
েবিরেয়েছ! তা নয়, তুিম দয়ালু, তুিম পি ত -- ei সব gণ েতামার aপেরর েচেয় েবিশ আেছ, তাi েতামার eত 
নাম। েদখ না eমন েলাক আেছ েয, eকলা eকেশা েলাকেক হারােত পাের; আবার eমন আেছ, eকজেনর ভয় 
পালায়। 
 
        “যিদ শিkিবেশষ না হয় েলােক েকশবেক eত মানেতা েকন? 
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        গীতায় আেছ, যােক aেনেক গেণ-মােন -- তা িবদয্ার জনয্i হuক, বা গান-বাজনার জনয্i হuক, বা 
েলকচার েদবার জনয্i হuক, বা আর িকছুর জনয্i হuক -- িনি ত েজেনা েয, তােত ঈ েরর িবেশষ শিk 
আেছ।” 
 
        bাhভk (সদরoয়ালার pিত) -- যা বলেছন েমেন েনন না! 
 
        ীরামকৃ  (bাhভেkর pিত) --তুিম িকরকম েলাক! কথায় িব াস না কের ধু েমেন লoয়া! কপটতা! 
তুিম ঢঙ কাচ েদখিছ! 
 
        bাhভkিট aিতশয় লিjত হiেলন। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

bাhসমাজ -- েকশব o িনিলর্p সংসার -- সংসারতয্াগ 
 

[পূবর্কথা -- েকশবেক িশkা -- িনজর্েন সাধন -- jােনর লkণ ] 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়, সংসার িক তয্াগ করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- না, েতামােদর তয্াগ েকন করেত হেব? সংসাের েথেকi হেত পাের। তেব আেগ িদন কতক 
িনজর্েন থাকেত হয়। িনজর্েন েথেক ঈ েরর সাধনা করেত হয়। বািড়র কােছ eমিন eকিট আ া করেত হয়, 
েযখান েথেক বািড়েত eেস aমিন কের eকবার ভাত েখেয় েযেত পার। েকশব েসন, pতাপ, eরা সব বেলিছল, 
মহাশয়, আমােদর জনক রাজার মত। আিম বললুম, জনক রাজা aমিন মুেখ বলেলi হoয়া যায় না। জনক রাজা 
েহঁটমু  হেয় আেগ িনজর্েন বেস কত তপসয্া কেরিছল! েতামরা িকছু কর, তেব েতা ‘জনক রাজা’ হেব। aমুক খুব 
তর তর কের iংরাজী িলখেত পাের, তা িক eেকবাের িলখেত েপেরিছল? েস গিরেবর েছেল, আেগ eকজেনর 
বািড়েত েথেক তােদর েরঁেধ িদত, আর dিট dিট েখত, aেনক কে  েলখাপড়া িশেখিছল, তাi eখন তর তর কের 
িলখেত পাের। 
 
        “েকশব েসনেক আরo বেলিছলুম, িনজর্েন না েগেল, শk েরাগ সারেব েকমন কের? েরাগিট হেc িবকার। 
আবার েয-ঘের িবকারী েরাগী, েসi ঘেরi আচার, েতঁতুল আর জেলর জালা! তা েরাগ সারেব েকমন কের? 
আচার, েতঁতুল -- ei েদেখা, বলেত বলেত আমার মুেখ জল eেসেছ। (সকেলর হাসয্) সmুেখ থাকেল িক হয়, 
সকেলi েতা জােনা? েমেয়মানুষ পুrেষর পেk ei আচার েতঁতুল। েভাগবাসনা -- জেলর জালা; িবষয়-তৃ ার 
েশষ নাi, আর ei িবষয় েরাগীর ঘের! eিত িক িবকারেরাগ সাের? িদন কতক ঠাiনাড়া হেয় থাকেত হয়, েযখােন 
আচার-েতঁতুল নাi, জেলর জালা নাi। তারপর নীেরাগ হেয় আবার েসi ঘের eেল আর ভয় নাi। তাঁেক লাভ 
কের সংসাের eেস থাকেল, আর কািমনী-কা েন িকছু করেত পাের না। তখন জনেকর মেতা িনিলর্p হেত পারেব। 
িকnt pথমাবsায় সাবধান হoয়া চাi। খুব িনজর্েন েথেক সাধন করা চাi। a tগাছ যখন চারা থােক, তখন 
চািরিদেক েবড়া েদয়, পােছ ছাগল-গrেত ন  কের। িকnt gঁিড় েমাটা হেল আর েবড়ার দরকার থােক না। হািত 
েবঁেধ িদেলo গােছর িকছু করেত পাের না। যিদ িনজর্েন সাধন কের ঈ েরর পাদপেd ভিkলাভ কের বল বািড়েয়, 
বািড় িগেয় সংসার কর, তাহেল কািমনী-কা েন েতামার িকছু করেত পারেব না। 
 
        “িনজর্েন দi েপেত মাখন তুলেত হয়। jানভিkrপ মাখন যিদ eকবার মনrপ dধ েথেক েতালা হয়, 
তাহেল সংসারrপ জেলর uপর রাখেল িনিলর্p হেয় ভাসেব। িকnt মনেক কাঁচা aবsায় -- dেধর aবsায়, যিদ 
সংসারrপ জেলর uপর রাখ, তাহেল dেধ জেল িমেশ যােব। তখন আর মন িনিলর্p হেয় ভাসেত পারেব না। 
 
        “ঈ রলােভর জনয্ সংসাের েথেক, eকহােত ঈ েরর পাদপd ধের থাকেব আর eকহােত কাজ করেব। 
যখন কাজ েথেক aবসর হেব, তখন di হােতi ঈ েরর পাদপd ধের থাকেব, তখন িনজর্েন বাস করেব, েকবল 
তাঁর িচnা আর েসবা করেব।” 
 
        সদরoয়ালা (আনিnত হiয়া) -- মহাশয়, e aিত সুnর কথা! িনজর্েন সাধন চাi বiিক! oiিট আমরা 
ভুেল যাi। মেন কির eেকবাের জনক রাজা হেয় পেড়িছ! ( ীরামকৃ  o সকেলর হাসয্) সংসারতয্ােগর েয 
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pেয়াজন নাi, বািড়েত েথেকo ঈ রেক পাoয়া যায়, e-কথা েনo আমার শািn o আনn হল। 
 
        ীরামকৃ  -- তয্াগ েতামােদর েকন করেত হেব? েযকােল যুd করেতi হেব, েকlা েথেকi যুd ভাল। 
‘iিndেয়র সে  যুd, িখেদ-তৃ া e-সেবর সে  যুd করেত হেব। e-যুd সংসার েথেকi ভাল। আবার কিলেত 
anগত pাণ, হয়েতা েখেতi েপেল না। তখন ঈ র-টী র সব ঘুের যােব’। eকজন তার মাগেক বেলিছল, ‘আিম 
সংসারতয্াগ কের চললুম।’ মাগিট eকটু jানী িছল। েস বলেল, ‘েকন তুিম ঘুের ঘুের েবড়ােব? যিদ েপেটর জনয্ 
দশ ঘের েযেত না হয় তেব যাo। তা যিদ হয়, তাহেল ei eকঘরi ভাল।’ 
 
        “েতামারা তয্াগ েকন করেব? বািড়েত বরং সুিবধা। আহােরর জনয্ ভাবেত হেব না। সহবাস sদারার সে , 
তােত েদাষ নাi। শরীেরর যখন েযিট দরকার কােছi পােব। েরাগ হেল েসবা করবার েলাক কােছ পােব। 
 
        “জনক, বয্াস, বিশ  jানলােভর কের সংসাের িছেলন। eঁরা dখানা তরবার ঘুরােতন। eকখানা jােনর, 
eকখানা কেমর্র।” 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়! jান হেয়েছ তা েকমন কের জানব? 
 
        ীরামকৃ  -- jান হেল তাঁেক (ঈ রেক) আর দূের েদখায় না। িতিন আর িতিন েবাধ হয় না। তখন iিন! 
hদয়মেধয্ তাঁেক েদখা যায়। িতিন সকেলরi িভতর আেছন, েয খঁুেজ েসi পায়। 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়! আিম পাপী, েকমন কের বিল েয, িতিন আমার িভতর আেছন? 
 

[bাhসমাজ, ী ধমর্ o পাপবাদ ] 
 
        ীরামকৃ  -- oi েতামােদর পাপ আর পাপ! e-সব বুিঝ ী ানী মত? আমায় eকজন eকখািন বi িদেল 
(বাiেবল) িদেল। eকটু পড়া নলাম; তা তােত েকবল oi eককথা -- পাপ আর পাপ! আিম তাঁর নাম কেরিছ; 
ঈ র, িক রাম, িক হির বেলিছ -- আমার আবার পাপ! eমন িব াস থাকা চাi। নাম-মাহােtয্ িব াস থাকা চাi। 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়! েকমন কের oi িব াস হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেত aনুরাগ কর। েতামােদরi গােন আেছ, ‘pভু! িবেন aনুরাগ কের যjযাগ, েতামার িক 
যায় জানা।’ যােত erপ aনুরাগ, erপ ঈ ের ভালবাসা হয়, তার জনয্ তাঁর কােছ েগাপেন বয্াকুল হেয় pাথর্না 
কেরা, আর কাঁেদা। মােগর বয্ােমা হেল, িক টাকা েলাকসান হেল, িক কেমর্র জনয্, েলােক eকঘিট কােঁদ, ঈ েরর 
জনয্ েক কাঁদেছ বল েদিখ?  
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প ম পিরেcদ 
 

আমেমাkারী দাo -- গৃহেsর কতর্বয্ কতিদন? 
 
        ৈtেলাকয্ -- মহাশয়, eঁেদর সময় কi; iংেরেজর কমর্ করেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  (সদরoয়ালার pিত) -- আcা তাঁেক আমেমাkারী দাo। ভাল েলােকর uপর যিদ েকu ভার 
েদয়, েস েলাক িক আর মn কের? তাঁর uপর আnিরক সব ভার িদেয় তুিম িনি n হেয় বেস থাক। িতিন যা কাজ 
করেত িদেয়েছন, তাi কেরা। 
 
        “িবড়ালছানা পােটায়ারী বুিd নাi। মা মা কের। মা যিদ েহঁেসেল রােখ েসiখােনi পেড় আেছ। েকবল িমu 
িমu কের ডােক। মা যখন গৃহেsর িবছানায় রােখ, তখনo েসi ভাব। মা মা কের।” 
 
        সদরoয়ালা -- আমরা গৃহs, কতিদন e-eব কতর্বয্ করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- েতামােদর কতর্বয্ আেছ বiিক? েছেলেদর মানুষ করা, stীেক ভরণেপাষণ করেত, েতামার 
aবতর্মােন stীর ভরণেপাষেণর েযাগাড় কের রাখেত হেব। তা যিদ না কর, তুিম িনদর্য়। কেদবািদ দয়া 
েরেখিছেলন। দয়া যার নাi েস মানুষi নয়। 
 
        সদরoয়ালা -- সnান pিতপালন কতিদন? 
 
        ীরামকৃ  -- সাবালক হoয়া পযর্n। পািখ বড় হেল যখন েস আপনার ভার িনেত পাের, তখন তােক ধাড়ী 
েঠাকরায়, কােছ আসেত েদয় না। (সকেলর হাসয্) 
 
        সদরoয়ালা -- stীর pিত িক কতর্বয্? 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম েবঁেচ থাকেত থাকেত ধেমর্াপেদশ েদেব, ভরণেপাষণ করেব। যিদ সতী হয়, েতামার 
aবতর্মােন তার খাবার েযাগাড় কের রাখেত হেব। 
 
        “তেব jােনাnাদ হেল আর কতর্বয্ থােক না। তখন কালকার জনয্ তুিম না ভাবেল ঈ র ভােবন। 
jােনাnআদ হেল েতামার পিরবারেদর জনয্ িতিন ভাবেবন। যখন জিমদার নাবালক েছেল েরেখ মের যায়, তখন 
aিছ েসi নাবালেকর ভার লয়। e-সব আiেনর বয্াপার তুিম েতা সব জান।” 
 
        সদরoয়ালা -- আjা হাঁ। 
 
        িবজয় েগাsামী -- আহা! আহা! িক কথা! িযিন aননয্মন হেয় তাঁর িচnা কেরন, িযিন তাঁর েpেম পাগল, 
তাঁর ভার ভগবান িনেজ বহন কেরন! নাবালেকর aমিন ‘aিছ’ eেস েজােট। আহা! কেব েসi aবsা হেব। যােদর 
হয় তারা িক ভাগয্বান! 
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        ৈtেলাকয্ -- মহাশয়, সংসাের যথাথর্ িক jান হয়? ঈ রলাভ হয়? 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- েকন েগা, তুিম েতা সাের-মােত আেছা। (সকেলর হাসয্) ঈ ের মন েরেখ 
সংসাের আেছা েতা। েকন সংসাের হেব না? aবশয্ হেব। 
 

[সংসাের jানীর লkণ -- ঈsরলােভর লkণ – জীবnুk ] 
 
        ৈtেলাকয্ -- সংসাের jানলাভ হেয়েছ তার লkণ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- হিরনােম ধারা আর পুলক। তাঁর মধরু নাম েনi শরীর েরামা  হেব আর চkু িদেয় ধারা 
েবেয় পড়েব। 
 
        “যতkণ িবষয়াসিk তােক, কািমনী-কা েন ভালবাসা থােক, ততkণ েদহবুিd যায় না। িবষয়াসিk যত 
কেম ততi আtjােনর িদেক চেল েযেত পারা যায়, আর েদহবুিd কেম। িবষয়াসিk eেকবাের চেল েগেল 
আtjান হয়, তখন আtা আলাদা আর েদহ আলাদা েবাধ হয়। নািরেকেলর জল না কুেল দা িদেয় েকেট শাঁস 
আলাদা, মালা আলাদা করা কিঠন হয়। জল যিদ িকেয় যায়, তাহেল নড় নড় কের, শাঁস আলাদা হেয় যায়। eেক 
বেল খেড়া নািরেকল। 
 
        “ঈ রলাভ হেল লkণ ei েয, েস বয্িk খেড়া-নািরেকেলর মেতা হেয় যায় -- েদহাtবুিd চেল যায়। 
েদেহর সুখ-dঃেখ তার সুখ-dঃখ েবাধ হয় না। েস বয্িk েদেহর সুখ চায় না। জীবnুk হেয় েবড়ায়। 
 
        ‘কালীর ভk জীবnুk িনতয্ানnময়।’ 
 
        “যখন েদখেব ঈ েরর নাম করেতi ar আর পুলক হয়, তখন জানেব, কািমনী-কা েন আসিk চেল 
েগেছ, ঈ রলাভ হেয়েছ। েদশলাi যিদ কেনা হয়, eকটা ঘষেলi দপ কের jেল uেঠ। আর যিদ িভেজ হয়, 
প াশটা ঘষেলo িকছু হয় না। েকবল কািঠgেলা েফলা যায়। িবষয়রেস েরােস থাকেল, কািমনী-কা ন-রেস মন 
িভেজ থাকেল, ঈ েরর udীপনা হয় না। হাজার েচ া কর, েকবল প ম। িবষয়রস কেুল তৎkণাৎ udীপন 
হয়।” 
 

[uপায় বয্াকুলতা -- িতিন েয আপনার মা ] 
 
        ৈtেলাকয্ -- িবষয়রস েকাবার eখন uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- মার কােছ বয্াকুল হেয় ডােকা। তাঁর দশর্ন হেল িবষয়রস িকেয় যােব; কািমনী-কা েন 
আসিk সব দূের চেল যােব। আপনার মা েবাধ থাকেল ekেণi হয়। িতিন েতা ধমর্-মা নন। আপনারi মা। বয্াকুল 
হেয় মার কােছ আbার কর। েছেল ঘুিড় িকনবার জনয্ মার আঁচল ধের পয়সা চায় -- মা হয়েতা আর েমেয়েদর 
সে  গl পরেছ। pথেম মা েকানমেত িদেত চায় না। বেল, ‘না, িতিন বারণ কের েগেছন, িতিন eেল বেল িদব, 
ekণi ঘুিড় িনেয় eকটা কা  করিব।’ যখন েছেল কাঁদেত r কের, েকান মেত ছােড় না, মা aনয্ েমেয়েদর 
বেল, ‘েরাস মা, e-েছেলটােক eকবার শাn কের আিস।’ ei কথা বেল, চািবটা িনেয় কড়াৎ কড়াৎ কের বাk 
খুেল eকটা পয়সা েফেল েদয়। েতামারo মার কােছ আbার কেরা, িতিন aবশয্ েদখা িদেবন। আিম িশখেদর oi 
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কথা বেলিছলাম। তারা দিkেণ র-কালীবািড়েত eেসিছল; মা-কালীর মিnেরর সmুেখ বেস কথা হেয়িছল। তারা 
বেলিছল, ‘ঈ র দয়াময়’। িজjাসা করলুম, ‘িকেস দয়াময়?’ তারা বলেল, েকন মহারাজ! িতিন সবর্দা আমােদর 
েদখেছন, আমােদর ধমর্ aথর্ সব িদেcন, আহার েযাগােcন। আিম বললুম, যিদ কােরা েছেলপুেল হয়, তােদর 
খবর তােদর খাoয়ার ভার, বাপ েনেব, না, েতা িক বামুনপাড়ার েলােক eেস েনেব? 
 
        সদরoয়ালা -- মহাশয়! িতিন িক তেব দয়াময় নন? 
 
        ীরামকৃ  -- তা েকন েগা? o eকটা বললুম; িতিন েয বড় আপনার েলাক! তাঁর uপর আমােদর েজার 
চেল! আপনার েলাকেক eমন কথা পযর্n বলা যায়, “িদিব না ের শালা।” 
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ষ  পিরেcদ 
 

aহংকার o সদরoয়ালা 
 
        ীরামকৃ  (সদরoয়ালার pিত) -- আcা, aিভমান, aহংকার jােন হয় -- না, ajােন হয়? aহংকার 
তেমাgণ, ajান েথেক uৎপn হয়। ei aহংকার আড়াল আেছ বেল তাi ঈ রেক েদখা যায় না। “আিম মেল 
ঘুিচেব জ াল।” aহংকার করা বৃথা। e-শরীর, e-ঐ যর্ িকছুi থাকেব না। eকটা মাতাল dগর্া pিতমা েদখিছল। 
pিতমার সাজেগাজ েদেখ বলেছ, “মা, যতi সােজা-েগােজা, িদন di-িতন পের েতামায় েটেন গ ায় েফেল 
িদেব।” (সকেলর হাসয্) তাi সকলেক বলিছ, জজi হo আর েযi হo সব dিদেনর জনয্। তাi aিভমান, 
aহংকার তয্াগ করেত হয়। 
 

[bাhসমাজ o সাময্ -- েলাক িভn pকৃিত ] 
 
        “সtt, রজঃ o তেমাgেণর িভn sভাব। তেমাgণীেদর লkণ, aহংকার, িনdা, েবিশ েভাজন, কাম, েkাধ -- 
ei সব রেজাgিণরা েবিশ কাজ জড়ায়; কাপড়; েপাশাক িফট-ফাট, বািড় পির ার-পিরcn, ৈবঠকখানায় কুiেনর 
ছিব, যখন ঈ রিচnা কের তখন েচলী-গরদ পেরম গলায় rdােkর মালা, তার মােঝ মােঝ eকিট eকিট েসানার 
rdাk; যিদ েকu ঠাকুরবািড় েদখেত আেস তেব সে  কের েদখায় আর বেল, eিদেক আসুন আরo আেছ, ে ত 
পাথেরর, মােবর্ল পাথেরর েমেঝ আেছ, েষাল-েফাকর নাটমিnর আেছ। আবার দান কের, েলাকেক েদিখেয়। 
সttgণী েলাক aিত িশ -শাn, কাপড় যা তা; েরাজগার েপট চলা পযর্n, কখনo েলােকর েতাষােমাদ কের ধন লয় 
না, বািড়েত েমরামত নাi, েছেলেদর েপাশােকর জনয্ ভােব না; মান-সmেমর জনয্ বয্s হয় না, ঈ রিচnা, 
দানধয্ান সমs েগাপেন -- েলােক েটর পায় না; মশািরর িভতর ধয্ান কের, েলােক ভােব বাবুর রােত ঘুম হয় নাi 
তাi েবলা পযর্n ঘুমােcন। সttgণ িসঁিড়র েশষ ধাপ, তারপেরi ছাদ। সttgণ eেলi ঈ রলােভর আর েদির হয় 
না -- আর eকটু েগেলi তাঁেক পােব। (সদরoয়ালার pিত) -- তুিম বেলিছেল সব েলাক সমান। ei েদখ, কত 
িভn pকৃিত। 
 
        “আরo কত রকম থাক থাক আেছ; -- িনতয্জীব, মুkজীব, মুমুkজীব, বdজীব, -- নানারকম মানুষ। 
নারদ, কেদব িনতয্জীব, েযমন sীম েবাট্ (কেলর জাহাজ) পাের আপিনo েযেত পাের আবার বড় জীবজnt হািত 
পযর্n পাের িনেয় যায়। িনতয্জীেবরা নােয়েবর srপ; eকটা তালুক শাসন কের আর-eকটা তালুক শাসন করেত 
যায়। আবার মুমুk জীব আেছ, যারা সংসার জাল েথেক মুk েহায়ার জনয্ বয্কুল হেয় pাণপেণ েচ া করেছ। 
eেদর মেধয্ di-eকজন জাল েথেক পালােত পাের, তারা মুk জীব। িনতয্জীেবরা eক-eকটা িসয়ানা মােছর 
মেতা; কখনo জােল পেড় না। 
 
        “িকnt বdজীব -- সংসারী জীব -- তােদর hশঁ নাi। তারা জােল পেড়i আেছ, aথচ জােল বd হেয়িছ, 
erপ jানo নাi। eরা হিরকথা সmুেখ হেল েসখান েথেক চেল যায়, -- বেল হিরনাম মরবার সময় হেব; eখন 
েকন? আবার মৃতুয্শযয্ায় েয়, পিরবার িকmা েছেলেদর বেল, ‘pদীেপ aত সলেত েকন, eকটা সলেত দাo; তা 
না হেল েতল পুেড় যােব’; আর পিরবার o েছেলেদর মেন কের কাঁেদ আর বেল, ‘হায়! আিম ম’েল eেদর িক 
হেব।’ আর বdজীব যােত eত dঃখ েভাগ কের, তাi আবার কের; েযমন uেটর কাঁটা ঘাস েখেত েখেত মুখ িদেয় 
দরদর কের রk পেড়, তবু কাঁটা ঘাস ছােড় না। eিদেক েছেল মারা েগেছ, েশােক কাতর, তবু আবার বছর বছর 
েছেল হেব; েমেয়র িবেয়েত সবর্sাn হল, আবার বছর বছর েমেয় হেব; বেল, িক করব aদৃে  িছল। যিদ তীথর্ 
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করেত যায়, িনেজ ঈ রিচnা করবার aবসর পায় না। -- েকবল পিরবারেদর পঁুটুিল বiেত বiেত pাণ যায়, 
ঠাকুরেদর মিnের িগেয় েছেলেক চরণামৃত খাoয়ােত, গড়াগিড় েদoয়ােতi বয্s। বdজীব িনেজর আর 
পিরবারেদর েপেটর জনয্ দাসt কের -- আর িমথয্াকথা, pব না, েতাষােমাদ কের ধন uপায় কের। যারা 
ঈ রিচnা কের, ঈ েরর ধয্ােন মg হয়, বdজীব তােদর পাগল বেল uিড়েয় েদয়। (সদরoয়ালার pিত) মানুষ কত 
রকম েদখ; তুিম সব eক বলিছেল। কত িভn pকৃিত। কাr বিশ শিk, কাr কম।” 
 

[বdজীব মৃতুয্কােল ঈ েরর নাম কের না ] 
 
        “সংসারাk বdজীব মৃতুয্কােল সংসােরর কথাi বেল। বািহের মালা জপেল, গ াsান করেল, তীেথর্ েগেল -
- িক হেব? সংসার আসিk িভতের থাকেল মৃতুয্কােল েসিট েদখা যায়। কত আেবাল-তােবাল বেল; হয়েতা 
িবকােরর েখয়ােল ‘হলুদ, পাচঁেফাড়ন, েতজপাতা’ বেল েচঁিচেয় uঠল। কপািখ সহজ েবলা রাধাকৃ  বেল, িবিl 
ধরেল িনেজর বুিল েবেরায়, কয্াঁ কয্াঁ কের। গীতায় আেছ মৃতুয্কােল যা মেন করেব, পরেলােক তাi হেব। ভরত 
রাজা ‘হিরণ’, ‘হিরণ’ কের েদহতয্াগ কেরিছল, তাi হিরণ-জn হল। ঈ রিচnা কের েদহতয্াগ করেল ঈ রলাভ 
হয়, আর e-সংসাের আসেত হয় না।” 
 
        bাhভk -- মহাশয়, aনয্ সময় ঈ রিচnা কেরেছ, িকnt মৃতুয্ সময় কের নাi বেল িক আবার ei সুখ-
dঃখময় সংসাের আসেত হেব? েকন, আেগ েতা ঈ রিচnা কেরিছল? 
 
        ীরামকৃ  -- জীব ঈ রিচnা কের, িকnt ঈ ের িব াস নাi, আবার, ভুেল যায়; সংসাের আসk হয়। 
েযমন ei হািতেক sান কিরেয় িদেল, আবার ধুলা-কাদা মােখ। মনমtকরী! তেব হািতেক নাiেয়i যিদ আsাবেল 
সাঁধ কিরয়া িদেত পার, তাহেল আর ধুলা-কাদা মাখেত পাের না। যিদ জীব মৃতুয্কােল ঈ রিচnা কের, তাহেল 

dমন হয়, েস মন কািমনী-কা েন আবার আসk হবার aবসর পায় না। 
 
        “ঈ ের িব াস নাi, তাi eত কমর্েভাগ। েলােক বেল েয, গ া-sােনর সময় েতামার পাপgেলা েতামায় 
েছেড় গ ার তীেরর গােছর uপর বেস থােক। যাi তুিম গ াsান কের তীের uঠেছা aমিন পাপgেলা েতামার ঘােড় 
আবার েচেপ বেস। (সকেলর হাসয্) েদহতয্ােগর সময় যােত ঈ রিচnা হয়, তাi তার আেগ থাকেত uপায় করেত 
হয়। uপায় -- aভয্াসেযাগ। ঈ রিচnা aভয্াস করেল েশেষর িদেনo তাঁেক মেন পড়েব।” 
 
        bাhভk -- েবশ কথা হল। aিত সুnর কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- িক eেলােমেলা বকলুম! তেব আমার ভাব িক জান? আিম যnt িতিন যntী; আিম ঘর িতিন 
ঘরণী; আিম গািড় িতিন Engineer; আিম রথ িতিন রথী; েযমন চালান েতমিন চিল; েযমন করান েতমিন কির। 
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সpম পিরেcদ 
  

ীরামকৃ  সংকীতর্নানেn 
 
        ৈtেলাকয্ আবার গান গািহেতেছন। সে  েখাল-করতাল বািজেতেছ। ীরামকৃ  েpেম unt হiয়া নৃতয্ 
কিরেতেছন। নৃতয্ কিরেত কিরেত কতবার সমািধs হiেতেছন। সমািধs aবsায় দাঁড়াiয়া আেছন, snহীন েদহ, 
িsরেনt, সহাসয্বদন; েকান িpয় ভেkর snেদেশ হাত িদেয় আেছন। আবার ভাবােn মt মাতে র নয্ায় নৃতয্। 
বাহয্দশা pাp হiয়া গােনর আখর িদেতেছন: 
 
 “নাচ মা, ভkবৃn েবেড় েবেড়; 
 আপিন েনেচ নাচাo েগা মা; 
 (আবার বিল) hিদপেd eকবার নাচ মা; 
 নাচ েগা bhময়ী েসi ভুবনেমাহনrেপ।” 
 
        েস aপূবর্ দৃশয্! মাতৃগতpাণ, েpেম মােতায়ারা েসi sগর্ীয় বালেকর নৃতয্! bাhভেkরা তাঁহােক েব ন 
কিরয়া নৃতয্ কিরেতেছন -- েযন েলাহােক চুmুেক ধিরয়ােছ! সকেল unt হiয়া bhনাম কিরেতেছন; আবার bেhর 
েসi মধুর নাম, -- মা নাম কিরেতেছন। aেনেক বালেকর মেতা “মা, মা” বিলেত বিলেত কাঁিদেতেছন। 
 
        কীতর্নােn সকেল আসন gহণ কিরয়ােছন। ীরামকৃ o আসীন। সmুেখ িবজয়। িবজেয়র শা ড়ী ঠাকুরানী 
o aনয্ানা েমেয়ভেkরা তাঁহােক দশর্ন কিরেবন o তাঁহার সে  কথা বিলেবন বিলয়া সংবাদ পাঠাiেল, িতিন eকিট 
ঘেরর িভতর িগয়া তাহােদর সে  েদখা কিরেলন। 
 
        িকয়ৎ পের িফিরয়া আিসয়া িবজয়েক বিলেতেছন, “েদখ, েতামার শা ড়ীর িক ভিk! বেল, সংসােরর কথা 
আর বলেবন না। eক েঢu যােc, আর-eক েঢu আসেছ! আিম বললুম, oেগা, েতামার আর তােত িক! েতামার 
েতা jান হেয়েছ। েতামার শা ড়ী তােত বলেলন, আমার আবার িক jান হেয়েছ। eখনo িবদয্া-মায়া আর 
aিবদয্া-মায়ার পার হi নাi, ধু aিবদয্ার পার হেল েতা হেব না, িবদয্ার পার হেত হেব, তেব েতা jান হেব; 
আপিনi েতা o-কথা বেলন।” 
 
        e-কথা হiেতেছ eমন সময় ীযুk েবণী পাল আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        েবণী পাল (িবজেয়র pিত) -- মহাশয়, তেব গােtাtান কrন, aেনক েদির হেয় েগেছ uপাসনা আরm 
কrন। 
 
        িবজয় -- মহাশয়, আর uপাসনা িক দরকার। আপনােদর eখােন আেগ পােয়েসর বয্বsা, তারপর কড়ার 
ডাল o aনয্ানয্ বয্বsা। 
 
        ীরামকৃ  (হািসয়া) -- েয েযমন ভk েস েসirপ আেয়াজন কের। সttgণীভk পায়স েদয়, 
রেজাgণীভk প াশ বয্ ন িদেয় েভাগ েদয়, তেমাgণীভk ছাগ o aনয্ানয্ বিল েদয়। 
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        িবজয় uপাসনা কিরেত েবদীেত বিসেবন িকনা ভািবেতেছন। 
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a ম পিরেcদ 
 

িবজেয়র pিত uপেদশ 
 

[bাhসমােজ েলকচার -- আচােযর্র কাযর্ -- ঈ রi gr ] 
 
        িবজয় -- আপিন aনুgহ কrন, তেব আিম েবদী েথেক বলব। 
 
        ীরামকৃ  -- aিভমান েগেলi হল। ‘আিম েলকচার িদিc, েতামরা ন’ -- e-aিভমান না থাকেলi হল। 
aহংকার jােন হয়, না, ajােন হয়? েয িনরহংকার তারi jান হয়। িনচু জায়গায় বৃি র জল দাঁড়ায়, uচুঁ জায়গা 
েথেক গিড়েয় যায়। 
 
        “যতkণ aহংকার থােক, ততkণ jান হয় না; আবার মুিko হয় না। ei সংসাের িফের িফের আসেত 
হয়। বাছুর হাmা হাmা (আিম আিম) কের, তাi aত যntণা। কসােয় কােট, চামড়ায় জুেতা হয়। আবার েঢাল-ঢােকর 
চামড়া হয়; েস ঢাক কত েপেট, কে র েশষ নাi। েশেষ নাড়ী েথেক তাঁত হয়, েসi তাঁেত যখন ধুনুরীর যnt ৈতয়ার 
হয়, আর ধুনুরীর তাঁেত তঁুh তঁুh (তুিম তুিম) বলেত থােক, তখন িনsার হয়। তখন আর হাmা হাmা (আিম আিম) 
বলেছ না; বলেছ তঁুh তঁুh (তুিম তুিম) aথর্াৎ েহ ঈ র, তুিম কতর্া, আিম aকতর্া; তুিম যntী, আিম যnt; তুিমi সব। 
 
        “gr, বাবা o কতর্া -- ei িতন কথায় আমার গােয় কাঁটা েবঁেধ। আিম তাঁর েছেল, িচরকাল বালক, আিম 
আবার ‘বাবা’ িক? ঈ র কতর্া আিম aকতর্া; িতিন যntী, আিম যnt। 
 
        “যিদ েকu আমায় gr বেল, আিম বিল, ‘দূর শালা’। gr িকের? eক সিcদানn বi আর gr নাi। িতিন 
িবনা েকান uপায় নাi। িতিনi eকমাt ভবসাগেরর কা ারী। 
 
        (িবজেয়র pিত) -- “আচাযর্িগির করা বড় কিঠন। oেত িনেজর হািন হয়। aমিন দশজন মানেছ েদেখ, 
পােয়র uপর পা িদেয় বেল, ‘আিম বলিছ আর েতামরা ন’। ei ভাবটা বড় খারাপ। তার oi পযর্n! oi eকটু 
মান; েলােক হd বলেব, ‘আহা িবজয়বাবু েবশ বলেলন, েলাকটা খুব jানী’। ‘আিম বলিছ’ e-jান কেরা না। আিম 
মােক বিল, ‘মা তুিম যntী, আিম যnt; েযমন করাo েতমিন কির; েযমন বলাo েতমিন বিল।” 
 
        িবজয় (িবনীতভােব) -- আপিন বলুন, তেব আিম িগেয় বসব। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- আিম িক বলব; চাঁদা মামা সকেলর মামা। তুিমi তাঁেক বল। যিদ 
আnিরক হয়, েকান ভয় নাi। 
 
        িবজয় আবার aনুনয় করােত ীরামকৃ  বিলেলন, “যাo, েযমন পdিত আেছ েতমিন করেগ; আnিরক তাঁর 
uপর ভিk থাকেলi হল।” 
 
        িবজয় েবদীেত আসীন হiয়া bাhসমােজর পdিত aনুসাের uপাসনা কিরেতেছন। িবজয় pাথর্নার সময় মা 
মা কিরয়া ডািকেতেছন। সকেলরi মন dবীভতূ হiল। 
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        uপাসনােn ভkেদর েসবার জনয্ েভাজেনর আেয়াজন হiেতেছ। সতরি , গািলচা সমs uঠাiয়া পাতা 
হiেত লািগল, ভেkরা সকেলi বিসেলন। ঠাকুর ীরামকৃে র আসন হiল। িতিন বিসয়া ীযুk েবণী পাল pদt 
uপােদয় লুিচ, কচুির, পাঁপর, নানিবধ িম াn, দিধ, kীর iতয্ািদ সমs ভগবানেক িনেবদন কিরয়া আনেn pসাদ 
লiেলন। 
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নবম পিরেcদ 
 

মা -- কালী bh -- পূণর্jােনর পর aেভদ 
 
        আহারােn সকেল পান খাiেত বািড় pতয্াগমেনর uেদয্াগ কিরেতেছন। যাiবার পূেবর্ ঠাকুর ীরামকৃ  
িবজেয়র সিহত eকােn বিসয়া কথা কিহেতেছন। েসখােন মাsার আেছন। 
 

[bাhসমােজ ঈ েরর মাতৃভাব -- Motherhood of God] 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম তাঁেক মা মা বেল pাথর্না করিছেল। e-খুব ভাল। কথায় বেল, মােয়র টান বােপর েচেয় 
েবিশ। মােয়র uপর েজার চেল, বােপর uপর চেল না। ৈtেলােকয্র মােয়র জিমদারী েথেক গািড় গািড় ধন 
আসিছল, সে  কত লাল পাগিড়oয়ালা লািঠ হােত dারবান। ৈtেলাকয্ রাsায় েলাকজন িনেয় দাঁিড়েয়িছল, েজার 
কের সব ধন েকেড় িনেল। মােয়র ধেনর uপর খুব েজার চেল। বেল নািক েছেলর নােম েতমন নািলশ চেল না। 
 
        িবজয় -- bh যিদ মা, তাহেল িতিন সাকার না িনরাকার? 
 
        ীরামকৃ  -- িযিন bh, িতিন কালী (মা আদয্াশিk)। যখন িনিkয়, তাঁেক bh বেল কi। যখন সৃি , 
িsিত, pলয় -- ei সব কাজ কেরন, তাঁেক শিk বেল কi। িsর জল bেhর uপমা। জল েহলেচ dলেচ, শিk বা 
কালীর uপমা। কালী! িকনা -- িযিন মহাকােলর (bেhর) সিহত রমণ কেরন। কালী “সাকার আকার িনরাকারা।” 
েতামােদর যিদ িনরাকার বেল িব াস, কালীেক েসirপ িচnা করেব। eকটা দৃঢ় কের তাঁর িচnা করেল িতিনi 
জািনেয় েদেবন, িতিন েকমন। শয্ামপুকুের েপৗঁিছেল েতলীপাড়াo জানেত পারেব। জানেত পারেব েয িতিন ধু 
আেছন (aিsমাtm) তা নয়। িতিন েতামার কােছ eেস কথা কেবন -- আিম েযমন েতামার সে  কথা কিc। 
িব াস কেরা সব হেয় যােব। আর-eকিট কথা -- েতামার িনরাকার বেল যিদ িব াস, তাi িব াস দৃঢ় কের কেরা। 
িকnt মতুয়ার বুিd (Dogmatism) কেরা না। তাঁর সmেn eমন কথা েজার কের বেলা না েয িতিন ei হেত 
পােরন, আর ei হেত পােরন না। বেলা আমার িব াস িতিন িনরাকার, আর কত িক হেত পােরন িতিন জােনন। 
আিম জািন না। বুঝেত পাির না। মানুেষর eকছটাক বুিdেত ঈ েরর srপ িক বুঝা যায়? eকেসর ঘিটেত িক 
চারেসর dধ ধের? িতিন যিদ কৃপা কের কখনo দশর্ন েদন, আর বুিঝেয় েদন, তেব বুঝা যায়; নেচৎ নয়। 
 
        ‘িযিন bh, িতিনi শিk, িতিনi মা।’ 
 
 “pসাদ বেল মাতৃভােব আিম তtt কির যাঁের। 
 েসটা চাতের িক ভাঙেবা হাঁিড়, েবাঝনা ের মন ঠাের েঠাের ।। 
 
        “আিম তtt কির যাঁের। aথর্াৎ আিম েসi bেhর তtt করিছ। তাঁেরi মা মা বেল ডাকিছ। আবার রামpসাদ 
oi কথাi বলেছ, -- 
 
 আিম কালীbh েজেন মমর্, ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ। 
 
        “aধমর্ িকনা aসৎ কমর্। ধমর্ িকনা ৈবধী কমর্ -- eত দান করেত হেব, eত bাhণ েভাজন করােত হেব, ei 
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সব ধমর্।” 
 
        িবজয় -- ধমর্াধমর্ তয্াগ করেল িক বািক থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- dাভিk। আিম মােক বেলিছলাম, মা! ei লo েতামার ধমর্, ei লo েতামার aধমর্, 
আমায় dাভিk দাo; ei লo েতামার পাপ, আমায় dাভিk দাo; ei লo েতামার jান, ei লo েতামার 
ajান, আমায় dাভিk দাo! েদখ, jান পযর্n আিম চাi নাi। আিম েলাকমানয্o চাi নাi। ধমর্াধমর্ ছাড়েল 

dাভিk -- aমলা, িন াম, aেহতুকী ভিk -- বািক থােক। 
 

[bাhসমাজ o েবদাn pিতপাদয্ bh -- আদয্াশিk ] 
 
        bাhভk -- িতিন আর তাঁর শিk িক তফাত? 
 
        ীরামকৃ  -- পূণর্jােনর পর aেভদ। েযমন মিণর েজয্ািতঃ আর মিণ, aেভদ। মিণর েজয্ািতঃ ভাবেলi 
মিণ ভাবেত হয়। dধ আর dেধর ধবলt েযমন aেভদ। eকটােক ভাবেলi আর-eকটােক ভাবেত হয়। িকnt e 
aেভদ jান -- পূণর্jান না হেল হয় না। পূণর্jােন সমািধ হয়, চতুিবর্ংশিত তtt েছেড় চেল যায় -- তাi aহংতtt 
থােক না। সমািধেত িক েবাধ হয় মুেখ বলা যায় না। েনেম eকটু আভােসর মেতা বলা যায়। যখন সমািধ ভে র 
পর ‘o ঁ o ঁ’ বিল, তখন আিম eকেশা হাত েনেম eেসিছ। bh েবদিবিধর পার, মুেখ বলা যায় না। েসখােন ‘আিম’ 
‘তুিম’ নাi। 
 
        “যতkণ ‘আিম’ ‘তুিম’ আেছ, যতkণ ‘আিম pাথর্না িক ধয্ান করিছ’ e-jান আেছ, ততkণ ‘তুিম’ (ঈ র) 
pাথর্না নেছা, e-jানo আেছ; ঈ রেক বয্িk বেল েবাধ আেছ। তুিম pভু, আিম দাস; তুিম পূণর্, আিম aংশ; 
তুিম মা, আিম েছেল -- e-েবাধ থাকেব। ei েভদেবাধ; আিম eকিট, তুিম eকিট। e েভদেবাধ িতিনi করােcন। 
তাi পুrষ-েমেয়, আেলা-anকার -- ei সব েবাধ হেc। যতkণ ei েভদেবাধ, ততkণ শিk (Personal 
God) মানেত হেব। িতিনi আমােদর িভতর ‘আিম’ েরেখ িদেয়েছন। হাজার িবচার কর, ‘আিম’ আর যায় না। 
আর িতিন বয্িk হেয় েদখা েদন। 
 
        “তাi যতkণ ‘আিম’ আেছ -- েভদবুিd আেছ -- ততkণ bh িনgর্ণ বলবার েজা নাi। ততkণ সgণ bh 
মানেত হেব। ei সgণ bhেক েবদ, পুরাণ, তেnt কালী বা আদয্াশিk বেল েগেছ।” 
 
        িবজয় -- ei আদয্াশিk দশর্ন আর oi bhjান, িক uপােয় হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুল hদেয় তাঁেক pাথর্না কেরা। আর কাঁেদা! eirেপ িচtশিk হেয় যােব। িনমর্ল জেল 
সূেযর্র pিতিবm েদখেত পােব। ভেkর আিমrপ আরিশেত েসi সgণ bh আদয্াশিk দশর্ন করেব। িকnt আরিশ 
খুব েপাঁছা চাi। ময়লা থাকেল িঠক pিতিবm পড়েব না। 
 
        “যতkণ ‘আিম’ জেল সূযর্েক েদখেত হয়, সূযর্য্েক েদখবার আর েকানrপ uপায় হয় না। আর যতkণ 
pিতিবm সূযর্েক েদখবার uপায় নাi, ততkণ pিতিবm সূযর্i েষাল আনা সতয্ -- যতkণ আিম সতয্ ততkণ 
pিতিবm সূযর্o সতয্ -- েষাল আনা সতয্। েসi pিতিবm সূযর্i আদয্াশিk। 



1884, 19েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

 
        “bhjান যিদ চাo -- েসi pিতিবmেক ধের সতয্ সূেযর্র িদেক যাo। েসi সgণ bh, িযিন pাথর্না েনন 
তাঁেরi বেলা, িতিনi েসi bhjান িদেবন। েকননা, iিনi সgণ bh, িতিনi িনgর্ণ bh, িযিনi শিk, িতিনi 
bh। পূণর্jােনর পর aেভদ। 
 
        “মা bhjানo েদন। িকnt dভk pায় bhjান চায় না। 
 
        “আর-eক পথ -- jানেযাগ, বড় কিঠন পথ। bাhসমােজর েতামরা jানী নo, ভk! যারা jানী, তােদর 
িব াস েয bh সতয্, জগৎ িমথয্া, spবৎ। আিম, তুিম, সব spবৎ!” 
 

[bাhসমােজ িবেdষভাব ] 
 
        “িতিন anযর্ামী! তাঁেক সরল মেন, dমেন pাথর্না কর। িতিন সব বুিঝেয় িদেবন। aহংকার তয্াগ কের 
তাঁর শরণাগত হo; সব পােব। 
 
 “আপনােত আপিন েথেকা মন েযo নােকা কাr ঘের। 
 যা চািব তাi ব’েস পািব েখাঁজ িনজ anপুের। 
 পরম ধন ei পরশমিণ, যা চািব তাi িদেত পাের 
 কত মিণ পেড় আেছ, িচnামিণর নাচ dয়াের।। 
 
        “যখন বািহের েলােকর সে  িমশেব, তখন সকেলেক ভালবাসেব, িমেশ েযন eক হেয় যােব -- িবেdষভাব 
আর রাখেব না। ‘o-বয্িk সাকার মােন, িনরাকার মােন না; o িনরাকার মােন, সাকার মােন না; o িহnু, o 
মুসলমান, o ী ান’ -- ei বেল নাক িসটেক ঘৃণা কেরা না! িতিন যােক েযমন বুিঝেয়েছন। সকেলর িভn িভn 
pকৃিত জানেব, েজেন তােদর সে  িমশেব, -- যত দূর পার। আর ভালবাসেব। তারপর িনেজর ঘের িগেয় শািn 
আনnেভাগ করেব। ‘jানদীপ েjেল ঘের bhময়ীর মুখ েদেখা না।’ িনেজর ঘের s-srপেক েদখেত পােব। 
 
        “রাখাল যখন গr চরােত যায়, গr সব মােঠ িগেয় eক হেয় যায়। eক পােলর গr। যখন সnয্ার সময় 
িনেজর ঘের যায়, আবার পৃথক হেয় যায়। িনেজর ঘের ‘আপনােত আপিন থােক’।” 
 

[সnয্ােস স য় কিরেত নাi -- ীযুk েবণী পােলর aেথর্র সdয্বহার ] 
 
        রািt দশটার পর ীরামকৃ  দিkেণ েরর কালীবািড়েত িফিরবার জনয্ গািড়েত uিঠেলন। সে  di-eকজন 
েসবক ভk। গভীর anকার, গাছতলায় গািড় দাঁিড়েয়। েবণী পাল রামলােলর জনয্ লুিচ িম াnািদ গািড়েত তুিলয়া 
িদেত আিসেলন। 
 
        েবণী পাল -- মহাশয়! রামলাল আসেত পােরন নাi, তার জনয্ িকছু খাবার eঁেদর হােত িদেত icা কির। 
আপিন aনুমিত কrন। 
 
        ীরামকৃ  (বয্s হiয়া) -- o বাবু েবণী পাল! তুিম আমার সে  o-সব িদo না! oেত আমার েদাষ হয়। 
আমার সে  েকান িজিনস স য় কের িনেয় েযেত নাi। তুিম িকছু মেন করেব না। 
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        েবণী পাল -- েয আjা, আপিন আশীবর্াদ কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- আজ খুব আনn হল। েদখ, aথর্ যার দাস, েসi মানুষ। যারা aেথর্র বয্বহার জােন না, তারা 
মানুষ হেয় মানুষ নয়। আকৃিত মানুেষর িকnt প র বয্বহার! ধনয্ তুিম! eতgিল ভkেক আনn িদেল। 
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দশম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  বড়বাজাের মােরায়াড়ী ভkমিnের 
 
        আজ ঠাকুর 12নং মিlক sীট বড়বাজাের ভাগমন কিরেতেছন। মােরায়াড়ী ভেkরা anকূট কিরয়ােছন -- 
ঠাকুেরর িনমntণ। diিদন হiল শয্ামাপূজা হiয়া িগয়ােছ। েসi িদেন ঠাকুর দিkেণ ের ভkসে  আনn 
কিরয়ািছেলন। তাহার পরিদন আবার ভkসে  িসঁিথ bাhসমােজ uৎসেব িগয়ািছেলন। আজ েসামবার, 20েশ 
aেkাবর, 1884 ী াb কািতর্েকর kা pিতপদ -- িdতীয়া িতিথ, বড়বাজাের eখন েদoয়ািলর আেমাদ 
চিলেতেছ। 
 
        আnাজ েবলা 3টার সময় মাsার েছাট েগাপােলর সে  বড়বাজাের আিসয়া uপিsত। ঠাকুর েতলধুিত 
িকিনেত আjা কিরয়ািছেলন, -- েসigিল িকিনয়ােছন। কাগেজ েমাড়া; eকহােত আেছ। মিlক sীেট diজেন 
েপৗঁিছয়া েদেখন, েলােক েলাকারণয্ -- গrর গািড়, েঘাড়ার গািড় জমা হiয়া রিহয়ােছ। 12 নmেরর িনকটবতর্ী 
হiয়া েদিখেলন, ঠাকুর গািড়েত বিসয়া, গািড় আিসেত পািরেতেছ না। িভতের বাবুরাম, রাম চাটুেজয্। েগাপাল o 
মাsারেক েদিখয়া ঠাকুর হািসেতেছন। 
 
        ঠাকুর গািড় েথেক নািমেলন। সে  বাবুরাম, আেগ আেগ মাsার পথ েদখাiয়া লiয়া যাiেতেছন। 
মােরায়াড়ীেদর বািড়েত েপৗঁিছয়া েদেখন, িনেচ েকবল কাপেড়র গাঁট uঠােন পিড়য়া আেছ। মােঝ মােঝ গrর 
গািড়েত মাল েবাঝাi হiেতেছ। ঠাকুর ভkেদর সে  uপর তলায় uিঠেলন। মােরায়াড়ীরাo আিসয়া তাঁহােক 
eকিট েততলার ঘের বসাiল। েস ঘের মা-কালীর পট রিহয়ােছ -- ঠাকুর েদিখয়া নমsার কিরেলন, ঠাকুর আসন 
gহণ কিরেলন o সহােসয্ ভkেদর সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        eকজন মােরায়াড়ী আিসয়া ঠাকুেরর পদেসবা কিরেত লািগেলন। ঠাকুর বিলেলন, থাk থাk। আবার িক 
ভািবয়া বিলেলন, আcা, eকটু কর। pেতয্ক কথািট কrণামাখা। 
 
        মাsারেক বিলেলন, sুেলর িক -- 
 
        মাsার -- আjা, ছুিট। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- কাল আবার aধেরর oখােন চ ীর গান। 
 
        মােরায়াড়ী ভk গৃহsামী, পি তজীেক ঠাকুেরর কােছ পাঠাiয়া িদেলন। পি তজী আিসয়া ঠাকুরেক pণাম 
কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। পি তজীর সিহত aেনক ঈ রীয় কথা হiেতেছ। 
 

[ ীরামকৃে র কামনা -- ভিkকামনা -- ভাব, ভিk, েpম -- েpেমর মােন ] 
 
        aবতারিবষয়ক কথা হiেত লািগল। 
 
        ীরামকৃ  -- ভেkর জনয্ aবতার, jানীর জনয্ নয়। 
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        পি তজী -- পিরtাণায় সাধূনাং িবনাশায় চ d তৃাm। 
        ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ।। 
 
        “aবতার, pথম, ভেkর আনেnর জনয্ হন; আর িdতীয়, dে র দমেনর জনয্। jানী িকnt কামনাশূনয্।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আমার িকnt সব কামনা যায় নাi। আমার ভিkকামনা আেছ। 
 
        ei সমেয় পি তজীর পুt আিসয়া ঠাকুেরর পাদবnনা কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (পি তজীর pিত) -- আcা জী! ভাব কােক বেল, আর ভিk কােক বেল? 
 
        পি তজী -- ঈ রেক িচnা কের মেনাবৃিt েকামল হেয় যায়, তার নাম ভাব, েযমন সূযর্ uঠেল বরফ গেল 
যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা জী! েpম কােক বেল? 
 
        পি তজী িহnীেত বরাবর কথা কিহেতেছন। ঠাকুরo তাঁহার সিহত aিত মধুর িহিnেত কথা কিহেতেচন। 
পি তজী ঠাকুেরর pে র utের েpেমর aথর্ eকরকম বুঝাiয়া িদেলন। 
 
        ীরামকৃ  (পি তজীর pিত) -- না, েpম মােন তা নয়। েpম মােন ঈ েরেত eমন ভালবাসা েয জগৎ েতা 
ভুল হেয় যােব। ৈচতনয্েদেবর হেয়িছল। 
 
        পি তজী -- আেj হয্াঁ, েযমন মাতাল হেল হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা জী, কাr ভিk হয় কাr হয় না, eর মােন িক? 
 
        পি তজী -- ঈ েরর ৈবষময্ নাi। িতিন কলপতr, েয যা চায় েস তা পায়। তেব কlতrর কােছ িগেয় 
চাiেত হয়। 
 
        পি তজী িহnীেত e-সমs বিলেতেছন। ঠাকুর মাsােরর িদেক িফিরয়া ei কথাgিলর aথর্ বিলয়া 
িদেতেছন। 
 

[সমািধতtt ] 
 
        ীরামকৃ  -- আcা িজ, সমািধ িকরকম সব বল েদিখ। 
 
        পি তজী -- সমািধ dipকার -- সিবকl আর িনিবর্কl। িনিবর্কl-সমািধেত আর িবকl নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, ‘তদাকারকািরত’ ধয্াতা, েধয্য় েভদ থােক না। আর েচতনসমািধ o জড়সমািধ। নারদ 
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কেদব eঁেদর েচতনসমািধ। েকমন জী? 
 
        পিnতজী -- আjা, হাঁ! 
 
        ীরামকৃ  -- আর জী, unনাসমািধ আর িsতসমািধ; েকমন জী? 
 
        পি তজী চুপ কিরয়া রিহেলন; েকান কথা কিহেলন না। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা জী, জপতপ করেল েতা িসdাi হেত পাের -- েযমন গ ার uপর িদেয় েহঁেট যাoয়া? 
 
        পি তজী -- আেj তা হয়, ভk িকnt তা চায় না। 
 
        আর িকছু কথাবাতর্ার পর পি তজী বিলেলন, eকাদশীর িদন দিkেণ ের আপনােক দশর্ন করেত যাব। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, েতামার েছেলিট েবশ। 
 
        পি তজী -- আর মহারাজ! নদীর eক েঢu যােc, আর-eক েঢu আসেছ। সবi aিনতয্। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার িভতের সার আেছ। 
 
        পি তজী িকয়ৎkণ পের pণাম কিরেলন, বিলেলন, পূজা করেত তাহেল যাi। 
 
        ীরামকৃ  -- আের, ৈবেঠা, ৈবেঠা! 
 
        পিnতজী আবার বিসেলন। 
 
        ঠাকুর হঠেযােগর কথা পািড়েলন। পি তজী িহিnেত ঠাকুেরর সিহত oi সmেn আলাপ কিরেতেছন। ঠাকুর 
বিলেলন, হাঁ, o-eকরকম তপসয্া বেট, িকnt হঠেযাগী েদহািভমানী সাধু -- েকবল েদেহর িদেক মন। 
 
        পি তজী আবার িবদায় gহণ কিরেলন। পূজা কিরেত যাiেবন। 
 
        ঠাকুর পি তজীর পুেtর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িকছু নয্ায়, েবদাn, আর দশর্ন পড়েল ীমdাগবত েবশ েবাঝা যায়। েকমন? 
 
        পুt -- হাঁ, মহারাজ! সাংখয্ দশর্ন পড়া বড় দরকার। 
 
        eirপ কথা মােঝ মােঝ চিলেত লািগল। 
 
        ঠাকুর তািকয়ায় eকটু েহলান িদয়া iেলন। পি তজীর পুt o ভk কয়িট েমেঝেত uপিব । ঠাকুর iয়া 
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iয়া গান ধিরেলন -- 
 
        হিরেষ লািগ রহ ের ভাi, 
        েতরা বনত বনত বিন যাi, 
        েতরা িবগড়ী বাত বিন যাi। 
 a া তাের ব া তাের, তাের সুজন কসাi 
 গা পড়ায়েক গিণকা তাের, তাের মীরাবাঈ। 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

aবতার িক eখন নাi? 
 
        গৃহsামী আিসয়া pণাম কিরেলন। িতিন মােরায়াড়ী ভk, ঠাকুরেক বড় ভিk কেরন। পি তজীর েছেলিট 
বিসয়া আেছন। ঠাকুর িজjাসা কিরেলন, “পািণিন বয্াকরণ িক eেদেশ পড়া হয়?” 
 
        মাsার -- আেj, পািণিন? 
 
        ীরামকৃ  -- হয্াঁ, আর নয্ায়, েবদাn e-সব পড়া হয়? 
 
        গৃহsামী o-সব কথায় সায় না িদয়া িজjাসা কিরেতেছন। 
 
        গৃহsামী -- মহারাজ, uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর নামgণকীতর্ন। সাধুস । তাঁেক বয্াকুল হেয় pাথর্না। 
 
        গৃহsামী -- আেj, ei আশীবর্াদ কrন, যােত সংসাের মন কেম যায়। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- কত আেছ? আট আনা? (হাসয্) 
 
        গৃহsামী -- আেj, তা আপিন জােনন। মহাtার দয়া না হেল িকছু হেব না। 
 
        ীরামকৃ  -- েসiখােন সেnাষ করেল সকেলi সnt  হেব। মহাtার hদেয় িতিনi আেছন েতা। 
 
        গৃহsামী -- তাঁেক েপেল েতা কথাi থােক না। তাঁেক যিদ েকu পায়, তেব সব ছােড়। টাকা েপেল পয়সার 
আনn েচেড় যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- িকছু সাধন দরকার কের। সাধন করেত করেত kেম আনn লাভ হয়। মািটর aেনক িনেচ 
যিদ কলসী করা ধন থােক, আর যিদ েকu েসi ধন চায়, তাহেল পির ম কের খঁুেড় েযেত হয়। মাথা িদেয় ঘাম 
পেড়, িকnt aেনক েখাঁড়ার পর কলসীর গােয় যখন েকাদাল েলেগ ঠং কের uেঠ, তখনi আনn হয়। যত ঠং ঠং 
করেব ততi আনn। রামেক েডেক যাo; তাঁর িচnা কর। রামi সব েযাগাড় কের েদেবন। 
 
        গৃহsামী -- মহারাজ, আপিনi রাম। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক, নদীরi িহেlাল, িহেlােলর িক নদী? 
 
        গৃহsামী -- মহাtােদর িভতেরi রাম আেছন। রামেক েতা েদখা যায় না। আর eখন aবতার নাi। 
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        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকমন কের জানেল, aবতার নাi? 
 
        গৃহsামী চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- aবতারেক সকেল িচনেত পাের না। নারদ যখন রামচndেক দশর্ন করেত েগেলন, রাম 
দাঁিড়য়া uেঠ সা াে  pণাম কেlন আর বলেলন, আমরা সংসারী জীব; আপনােদর মেতা সাধুরা না eেল িক কের 
পিবt হব? আবার যখন সতয্পালেনর জনয্ বেন েগেলন, তখন েদখেলন, রােমর বনবাস েন aবিধ ঋিষরা আহার 
তয্াগ কের আেনেক পেড় আেছন। রাম েয সাkাৎ পরbh, তা তাঁরা aেনেক জােনন নাi। 
 
        গৃহsামী -- আপিনi েসi রাম! 
 
        ীরামকৃ  -- রাম! রাম! o-কথা বলেত নাi। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর হাতেজাড় কিরয়া pণাম কিরেলন o বিলেলন -- “oিহ রাম ঘটঘটেম েলটা, oিহ রাম 
জগৎ পেসরা! আিম েতামােদর দাস। েসi রামi ei সব মানুষ, জীব, জnt হেয়েছন।” 
 
        গৃহsামী -- মহারাজ, আমরা েতা তা জািন না -- 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম জান আর না জান, তুিম রাম! 
 
        গৃহsামী -- আপনার রাগেdষ নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? েয গােড়ায়ােনর কলকাতায় আসবার কথা িছল। েস িতনআনা পয়সা িনেয় েগল, আর 
eেলা না, তার uপের েতা খুব চেট িগছলুম! 
 
        িকnt ভারী খারাপ েলাক, েদখ না, কত ক  িদেল। 
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dাদশ পিরেcদ 
 

বড়বাজাের anকূট-মেহাৎসেবর মেধয্ -- ৺ময়ূরমুকুটধারীর পূজা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িকয়ৎkণ িব াম কিরেতেছন। eিদেক মােরায়াড়ী ভেkরা বািহের ছােদর uপর ভজন 
আরm কিরয়ােছন। ী ীময়ূরমুকুটধারীর আজ মেহাৎসব। েভােগর সমs আেয়াজন হiয়ােছ। ঠাকুরদrশন কিরেত 

ীরামকৃ েদবেক আhান কিরয়া তাঁহারা লiয়া েগেলন। ময়ূরমুকুটধারীেক দশর্ন কিরয়া ঠাকুর pণাম কিরেলন o 
িনমর্ালয্ধারণ কিরেলন। 
 
        িবgহদশর্ন কিরয়া ঠাকুর ভােব মুg। হাতেজাড় কিরয়া বিলেতেছন, “pাণ েহ, েগািবn মম জীবন! জয় 
েগািবn, েগািবn, বাসুেদব সিcদানn িবgহ! হা কৃ , েহ কৃ , jান কৃ , মন কৃ , pাণ কৃ , আtা কৃ , েদহ 
কৃ , জাত কৃ , কুল কৃ , pাণ েহ েগািবn মম জীবন!” 
 
        ei কথাgিল বিলেত বিলেত ঠাকুর দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া সমািধs হiেলন। ীযুk রাম চাটুেজয্ ঠাকুরেক 
ধিরয়া রিহেলন। 
 
        aেনকkণ পের সমািধভ  হiল। 
 
        eিদেক মােরায়াড়ী ভেkরা িসংহাসনs ময়ূরমুকুটধারী িবgহেক বািহের লiয়া যাiেত আিসেলন। বািহের 
েভাগ আেয়াজন হiয়ােছ। 
 
        ীরামকেৃ র সমািধভ  হiয়ােছ। মহানেn মােরায়াড়ী ভেkরা িসংহাসনs িবgহেক ঘেরর বািহের লiয়া 
যাiেতেছন, ঠাকুরo সে  সে  যাiেতেছন। 
 
        েভাগ হiল। েভােগর সময় মােরায়াড়ী ভেkরা কাপেড়র আড়াল কিরেলন। েভাগােn আরিত o গান হiেত 
লািগল। ীরামকৃ  িবgহেক চামর বয্জন কিরেতেছন। 
 
        eiবার bাhণ েভাজন হiেতেছ। oi ছােদর uপেরi ঠাকুেরর সmুেখ ei সকল কাযর্ িন n হiেত 
লািগল। ঠাকুর ীরামকৃ েক মােরায়াড়ীরা খাiেত aনুেরাধ কিরেলন। ঠাকুর বিসেলন, ভেkরাo pসাদ পাiেলন। 
 

[বড়বাজার হiেত রাজপেথ -- ‘েদoয়ািল’ দৃশয্মেধয্ ] 
 
        ঠাকুর িবদায় gহণ কিরেলন। সnয্া হiয়ােছ। আবার রাsায় বড় িভড়। ঠাকুর বিলেলন, “আমরা না হয় গািড় 
েথেক নািম; গািড় েপছন িদেয় ঘুের যাক।” রাsা িদয়া eকটু যাiেত যাiেত েদিখেলন, পানoয়ালারা গেতর্র নয্ায় 
eকিট ঘেরর সামেন েদাকান খুিলয়া বিসয়া আেছ। েস ঘের pেবশ কিরেত হiেল মাথা িনচু কিরয়া pেবশ কিরেত 
হয়। ঠাকুর বিলেতেছন, িক ক , eiটুকুর িভতের বd হেয় থােক! সংসারীেদর িক sভাব! oiেতi আবার 
আনnময়! 
 
        গািড় ঘুিরয়া কােছ আিসল। ঠাকুর আবার গািড়েত uিঠেলন। িভতের ঠাকুেরর সে  বাবুরাম, মাsার, রাম 
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চাটুেজয্। েছাট েগাপাল গািড়র ছােদ বিসেলন। 
 
        eকজন িভখািরণী, েছেল েকােল গািড়র সmুেখ আিসয়া িভkা চািহল। ঠাকুর েদিখয়া মাsারেক বিলেলন, 
িকেগা পয়সা আেছ? েগাপাল পয়সা িদেলন। 
 
        বড়াবজার িদয়া গািড় চিলেতেছ। েদoয়ািলর ভারী ধুম। anকার রািt িকnt আেলায় আেলাকময়। 
বড়বাজােরর গিল হiেত িচৎপুর েরােড পিড়ল। েস sােনo আেলাবৃি  o িপপীিলকার নােম েলােক েলাকাকীণর্। 
েলাক হাঁ কিরয়া di পাে র্র সুসিjত িবপণীে ণী দশর্ন কিরেতিছল। েকাথাo বা িম ােnর েদাকান, পাtিsত 
নানািবধ িম ােn সুেশািভত। েকাথাo বা আতর েগালােপর েদাকান, নানািবধ সুnর িচেt সুেশািভত। 
েদাকানদারগণ মেনাহর েবশ ধারণ কিরয়া েগালাপপাশ হেs কিরয়া দশর্কবৃেnর গােয় েগালাপজল বষর্ণ 
কিরেতিছল। গািড় eকিট আতরoয়ালার েদাকােনর সামেন আিসয়া পিড়ল। ঠাকুর প মবষর্ীয় বালেকর নয্ায় ছিব 
o েরাশনাi েদিখয়া আhাদ pকাশ কিরেতেছন। চতুিদর্েক েকালাহল। ঠাকুর uৈcঃsের কিহেতেছন -- আরo 
eিগেয় েদখ, আরo eিগেয়! o বিলেত বিলেত হািসেতেছন। বাবুরামেক ucহাসয্ কিরয়া বিলেতেছন, oের 
eিগেয় পড় না, িক করিছস? 
 

[“eিগেয় পড়” -- ীরামকৃে র স য় করবার েজা নাi ] 
 
        ভেkরা হািসেত লািগেলন; বুিঝেলন, ঠাকুর বিলেতেছন, ঈ েরর িদেক eিগেয় পড়, িনেজর বতর্মান 
aবsায় সnt  হেয় েথেকা না। bhচারী কাঠুিরয়ােক বিলয়ািছল, eিগেয় পড়। কাঠুিরয়া eিগেয় kেম kেম েদেখ, 
চnনগােছর বন; আবার িকছুিদন পের eিগেয় েদেখ, rপার খিন; আবার eিগেয় েদেখ, েসানার খিন; েশেষ েদেখ 
হীরা মািণক! তাi ঠাকুর বারবার বিলেতেছন, eিগেয় পড় eিগেয় পড়। গািড় চিলেত লািগল। মাsার কাপড় 
িকিনয়ােছন, ঠাকুর েদিখয়ােছন। diখািন েতলধুিত o diখািন েধায়া। ঠাকুর িকnt েকবল েতলধুিত িকিনেত 
বিলয়ািছেলন। ঠাকুর বিলেলন, েতলধুিত dখািন সে  দাo, বরং o কাপড়gিল eখন িনেয় যাo, েতামার কােছ 
েরেখ েদেব। eকখানা বরং িদo। 
 
        মাsার -- আjা, eকখানা িফিরেয় িনেয় যাব? 
 
        ীরামকৃ  -- না হয় eখন থাক, diখানাi িনেয় যাo। 
 
        মাsার -- েয আjা। 
 
        ীরামকৃ  -- আবার যখন দরকার হেব, তখন eেন েদেব। েদখ না, কাল েবণী পাল রামলােলর জনয্ 
গািড়েত খাবার িদেত eেসিছল। আিম বললুম, আমার সে  িজিনস িদo না। স য় করবার েজা নাi। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, তার আর িক। e সাদা dখানা eখন িফিরেয় িনেয় যােবা। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- আমার মেন eকটা িকছু হoয়া েতামােদর ভাল না। -- e েতা আপনার কথা, যখন 
দরকার হেব, বলব। 
 
        মাsার (িবনীতভােব) -- েয আjা। 
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        গািড় eকিট েদাকােনর সামেন আিসয়া পিড়ল, েসখােন কলেক িবkী হiেতেছ। ীরামকৃ  রাম চাটুেজয্েক 
বিলেলন, রাম, eকপয়সার কলেক িকেন লo না! 
 
        ঠাকুর eকিট ভেkর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম তােক বললুম কাল বড়বাজাের যাব, তুi যাস। তা বেল িক জান? “আবার ােমর চার 
পয়সা ভাড়া1 লাগেব; েক যায়।” েবণী পােলর বাগােন কাল িগছল, েসখােন আবার আচাযর্িগির কেl। েকu বেল 
নাi, আপিনi গায় -- েযন েলােক জানুক, আিম bhjানীেদরi eকজন। (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, e িক বল 
েদিখ, বেল, eকানা আবার খরচ লাগেব! 
 
        মােরায়াড়ী ভkেদর anকূেটর কথা আবার পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- e যা েদখেল, বৃnাবেনo তাi। রাখালরা2 বৃnাবেন ei সব েদখেছ। তেব 
েসখােন anকূট আরo uচুঁ; েলাকজনo aেনক, েগাবধর্ন পবর্ত আেছ -- ei সব pেভদ। 
 

[িহnুধমর্ সনাতন ধমর্ ] 
 
        “িকnt েখা ােদর িক ভিk েদেখছ! যথাথর্i িহnভুাব। ei সনাতন ধমর্। -- ঠাকুরেক িনেয় যাবার সময় কত 
আনn েদখেল। আনn ei েভেব েয, ভগবােনর িসংহাসন আমরা বেয় িনেয় যািc। 
 
        “িহnধুমর্i সনাতন ধমর্! iদানীং েয সকল ধমর্ েদখছ e-সব তাঁর icােত হেব যােব -- থাকেব না। তাi 
আিম বিল, iদানীং েয সকল ভk, তােদরo চরেণেভয্া নমঃ। িনn ুধমর্ বরাবর আেছ আর বরাবর থাকেব।” 
 
        মাsার বািড় pতয্াগমন কিরেবন। ঠাকুেরর চরণ বnনা কিরয়া েশাভাবাজােরর কােছ নািমেলন। ঠাকুর 
আনn কিরেত কিরেত গািড়েত যাiেতেছন। 

                                                 
1 তখন ােমর ভাড়া eক আনা। 
2 ীযুk রাখাল তখনo (aেkাবের) বৃnাবেন িছেলন। 
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দিkেণ র-মিnের ভkসে  ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের মেনােমাহন, মিহমা pভৃিত ভkসে  
 
        চল ভাi, আবার তাঁেক দশর্ন কিরেত যাi। েসi মহাপুrষেক, েসi বালকেক েদিখব, িযিন মা বi আর িকছু 
জােনন না; িযিন আমােদর জনয্ েদহধারণ কের eেসেছন -- িতিন বেল েদেবন, িক কের ei কিঠন জীবন-সমসয্া 
পূরণ করেত হেব! সnয্াসীেক বেল েদেবন, গৃহীেক বেল েদেবন! adািরত dার! দিkেণ েরর কালীবািড়েত 
আমােদর জনয্ aেপkা করেছন। চল, চল, তাঁেক েদখব। 
 
        “aনn gণাধার pসnমূরিত, বেণ যাঁর কথা আঁিখ ঝের!” 
 
        চল ভাi, aেহতুক-কৃপািসnু, িpয়দশর্ন, ঈ রেpেম িনিশিদন মােতায়ারা, সহাসয্বদন ীরামকৃ েক দশর্ন 
কের মানব-জীবন সাথর্ক কির! 
 
        আজ রিববার, 26েশ aেkাবর, 1884; েহমnকাল। কািতর্েকর kা সpমী িতিথ। d’pহর েবলা। ঠাকুেরর 
েসi পূবর্পিরিচত ঘের ভেkরা সমেবত হiয়ােছন। েস ঘেরর পি ম গােয় aধর্চndাকার বারাnা। বারাnার পি েম 
uদয্ানপথ; utর-দিkেণ যাiেতেছ। পেথর পি েম মা-কালীর পুে াদয্ান, তাহার পরi েপাsা, তৎপের পিবt-
সিললা দিkণবািহনী গ া। 
 
        ভেkরা aেনেকi uপিsত। আজ আনেnর হাট। আনnময় ঠাকুর ীরামকৃে র ঈ রেpম ভkমুখদপর্েণ 
মুকুিরত হiেতিছল। িক আ যর্! আনn েকবল ভkমুখদপর্েণ েকন? বািহেরর uদয্ােন, বৃkপেt, নানািবধ েয 
কুসুম ফুিটয়া রিহয়ােছ তnেধয্, িবশাল ভাগীরথী বেk, রিবকর pদীp নীলনেভাম েল, মুরািরচরণচুয্ত গ া-
বািরকণাবাহী শীতল সমীরণ মেধয্, ei আনn pিতভািসত হiেতিছল। িক আ যর্! সতয্ সতয্i “মধুমৎ পািথর্বং 
রজঃ” -- uদয্ােনর ধূিল পযর্n মধুময়! -- icা হয়, েগাপেন বা ভkসে  ei ধূিলর uপর গড়াগিড় িদi! icা 
হয়, ei uদয্ােনর eকপাে র্ দাঁড়াiয়া সমs িদন ei মেনাহারী গ াবাির দশর্ন কির। icা হয়, ei uদয্ােনর 
তrলতাgl o পtপু েশািভত িsেgাjjল বৃkgিলেক আtীয়jােন সাদর সmাষণ o েpমািল ন দান কির। ei 
ধূিলর uপর িদয়া িক ঠাকুর ীরামকৃ  পাদচারণ কেরন! ei বৃkলতাglমেধয্ িদয়া িতিন িক aহরহ যাতায়াত 
কেরন! icা কের েজয্ািতমর্য় গগনপােন aননয্দৃি  হiয়া তাকাiয়া থািক! েকননা েদিখেতিছ ভূেলাক-dয্েলাক 
সমsi েpমানেn ভািসেতেছ! 
 
        ঠাকুরবিড়র পূজারী, েদৗবািরক, পিরচারকম সকলেক েকন পরমাtীয় েবাধ হiেতেছ -- েকন e-sান 
বhিদনানেn দৃ  জnভূিমর নয্ায় মধুর লািগেতেছ? আকাশ, গ া, েদবমিnর, uদয্ানপথ, বৃk, লতা, gl, 
েসবকগণ, আসেন uপিব  ভkগণ, সকেল েযন eক িজিনেসর ৈতয়ারী েবাধ হiেতেছ। েয িজিনেস িনিমর্ত 

ীরামকৃ , eঁরাo েবাধ হiেতেছ েসi িজিনেসর হiেবন। েযন eকিট েমােমর বাগান, গাছপালা, ফল, পাতা, সব 
েমােমর; বাগােনর পথ, বাগােনর মালী, বাগােনর িনবাসীগণ, বাগান মধয্িsত গৃহ সমsi েমােমর। eখানকার সব 
আনn িদেয় গড়া! 
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        ীমেনােমাহন, ীযুk মিহমাচরণ, মাsার uপিsত িছেলন। kেম ঈশান, hদয় o হাজরা। eঁরা ছাড়া 
aেনক ভেkরা িছেলন। বলরাম, রাখাল, eঁরা তখন ীবৃnাবনধােম। ei সমেয় নূতন ভেkরা আেসন যান; 
নারাণ, পlু, েছাট নেরন, েতজচnd, িবেনাদ, হিরপদ। বাবুরাম আিসয়া মােঝ মােঝ থােকন। রাম, সুেরশ, েকদার 
o েদেবndািদ ভkগণ pায় আেসন -- েকহ েকহ সpাহােn, েকহ di সpােহর পার। লাটু থােকন। েযাগীেনর বািড় 
িনকেট, িতিন pায় pতয্হ যাতায়াত কেরন। নেরnd মােঝ মােঝ আেসন, eেলi আনেnর হাট। নেরnd তাঁহার েসi 
েদবdলর্ভ কে  ভগবােনর নামgণগান কেরন, aমিন ঠাকুেরর নানািবধ ভাব o সমািধ হiেত থােক। eকিট েযন 
uৎসব পিড়য়া যায়। ঠাকুেরর ভারী icা, েছেলেদর েকহ তাঁর কােছ রািtিদন থােকন, েকননা তারা dাtা, 
সংসাের িববাহািদসূেt বা িবষয়কেমর্ আবd হয় নাi। বাবুরামেক থািকেত বেলন; িতিন মােঝ মােঝ থােকন। 

ীযুk aধর েসন pায় আেসন। 
 
        ঘেরর মেধয্ ভেkরা বিসয়া আেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  বালেকর নয্ায় দাঁড়াiয়া িক ভাবেছন। ভেkরা েচেয় 
আেছন। 
 

[aবয্k o বয্k -- The Undifferentiated and the Diffrentiated] 
 
        ীরামকৃ  (মেনােমাহেনর pিত) -- সব রাম েদখিছ! েতামরা সব বেস আছ, েদখিছ রামi সব eক-eকিট 
হেয়েছন। 
 
        মেনােমাহন -- রামi সব হেয়েছন; তেব আপিন েযমন বেলন, “aেপা নারায়ণ”, জলi নারায়ণ; িকnt 
েকান জল খাoয়া যায়, েকান জেল মুখ েধায়া চেল, েকান জেল বাসন মাজা। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, িকnt েদখিছ িতিনi সব। জীবজগৎ িতিন হেয়েছন। 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসেলন। 
 

[ ীরামকৃে র সেতয্ আঁট o স েয় িব  ] 
 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরেণর pিত) -- “হয্াঁগা, সতয্কথা কিহেত হেব বেল িক আমার িচবাঈ হল নািক! যিদ 
হঠাৎ বেল েফিল, খাব না, তেব িখেদ েপেলo আর খাবার েজা নাi। যিদ বিল ঝাuতলায় আমার গাড়ু িনেয় aমুক 
েলােকর েযেত হেব, -- আর েকu িনেয় েগেল তােক আবার িফের েযেত বলেত হেব। eিক হল বাপু! eর িক েকান 
uপায় নাi। 
 
        “আবার সে  কের িকছু আনবার েজা নাi। পান, খাবার -- েকান িজিনস সে  কের আনবার েজা নাi। 
তাহেল স য় হল িকনা। হােত মািট িনেয় আসবার েজা নাi।” 
 
        ei সময় eকিট েলাক আিসয়া বিলল, মহাশয়! hদয়1 যd মিlেকর বাগােন eেসেছ, ফটেকর কােছ 
                                                 
1 hদয় মুেখাপাধয্ায় সmেকর্ ঠাকুেরর ভািগেনয়। ঠাকুেরর জnভূিম কামারপুকুেরর িনকট িসoেড় hদেয়র বািড়। pায় িবংশিত বষর্ 
ঠাকুেরর কােছ থািকয়া দিkেণ েরর মিnের মা-কালীর পূজা o ঠাকুেরর েসবা কিরয়ািছেলন। িতিন বাগােনর কতৃর্পkীয়েদর 
aসেnাষভাজন হoয়ােত তাঁহার বাগােন pেবশ কিরবার hকুম িছল না। hদেয়র মাতামহী ঠাকুেরর িপসী। 
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দাঁিড়েয়; আপনার সে  েদখা করেত চায়। ীরামকৃ  ভkেদর বিলেতেছন, hেদর সে  eকবার েদখা কের আিস, 
েতামরা বেসা। ei বিলয়া কােলা বািনর্শ করা চিট জুতািট পের পূবর্িদেকর ফটক aিভমুেখ চিলেলন। সে  েকবল 
মাsার। লাল সুরিকর uদয্ান-পথ। েসi পেথ ঠাকুর পূবর্াসয্ হiয়া যাiেতেছন। পেথ খাজা ী দাঁড়াiয়ািছেলন 
ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। দিkেণ uঠােনর ফটক রিহল, েসখােন rিবিশ  েদৗবািরকগণ বিসয়ািছল। বােম কুিঠ 
-- বাবুেদর ৈবঠকখানা; আেগ eখােন নীলকুিঠ িছল তাi কুিঠ বেল। তৎপের পেথর diিদেক কুসুম বৃk, -- aদূের 
পেথর িঠক দিkণিদেক গাজীতলা o মা-কালীর পু িরণীর েসাপানাবিলেশািভত ঘাট। kেম পূবর্dার, বামিদেক 
dারবানেদর ঘর o দিkেণ তুলসীম । uদয্ােনর বািহের আিসয়া েদেখন, যd মিlেকর বাগােন ফটেকর কােছ 
hদয় দ ায়মান। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

েসবক সিnকেট -- hদয় দ ায়মান 
 
        hদয় কৃতা িলপুেট দ ায়মান। দশর্নমাt রাজপেথর uপর দে র নয্ায় িনপিতত হiেলন। ঠাকুর uিঠেত 
বিলেলন। hদয় আবার হাতেজাড় কিরয়া বালেকর মেতা কাঁিদেতেছন। 
 
        িক আ যর্! ঠাকুর ীরামকৃ o কাঁিদেতেছন! চেkর েকােণ কেয়ক েফাঁটা জল েদখা িদল! িতিন arবাির 
হাত িদয়া মুিছয়া েফিলেলন -- েযন চেk জল পেড় নাi। eিক! েয hদয় তাঁেক কত যntণা িদয়ািছল তার জনয্ 
ছুেট eেসেছন! আর কাঁদেছন! 
 
        ীরামকৃ  -- eখন েয eিল? 
 
        hদয় (কাঁিদেত কাঁিদেত) -- েতামার সে  েদখা করেত eলাম। আমার dঃখ আর কার কােছ বলব? 
 
        ীরামকৃ  (সাntনাথর্ সহােসয্) -- সংসাের eirপ dঃখ আেছ। সংসার করেত েগেলi সুখ-dঃখ আেছ। 
(মাsারেক েদখাiয়া) eঁরা eক-eকবার তাi আেস; eেস ঈ রীয় কথা dেটা নেল মেন শািn হয়। েতার িকেসর 
dঃখ? 
 
        hদয় (কাঁিদেত কাঁিদেত) -- আপনার স  ছাড়া, তাi dঃখ! 
 
        ীরামকৃ  -- তুi েতা বেলিছিল, ‘েতামার ভাব েতামােত থাক আমার ভাব আমােত থাক।’ 
 
        hদয় -- হাঁ, তা েতা বেলিছলাম -- আিম িক জািন? 
 
        ীরামকৃ  -- আজ eখন তেব আয়, আর-eকিদন তখন বেস কথা কিহব। আজ রিববার aেনক েলাক 
eেসেছ, তারা বেস রেয়েছ। eবার েদেশ ধান-টান েকমন হেয়েছ? 
 
        hদয় -- হাঁ, তা eকরকম মn হয় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- আজ তেব আয়, আবার eকিদন আিসস। 
 
        hদয় আবার সা া  হiয়া pণাম কিরল। ঠাকুর েসi পথ িদয়া িফিরয়া আিসেত লািগেলন। সে  মাsার। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আমার েসবাo যত কেরেছ, যntণাo েতমিন িদেয়েছ! আিম যখন েপেটর 
বয্ারােম dখানা হাড় হেয় েগিছ -- িকছু েখেত পারতুম না তখন আমায় বলেল, “ei েদখ আিম েকমন খাi, 
েতামার মেনর gেণ েখেত পােরা না।” আবার বলেতা, “েবাকা -- আিম না থাকেল েতামার সাধুিগির েবিরেয় 
েযত।” eকিদন eরকম কের যntণা িদেল েয েপাsার uপর দাঁিড়েয় েজায়ােরর জেল েদহতয্াগ করেত িগেয়িছলুম! 
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        মাsার িনয়া aবাk! েবাধ হয় ভািবেতেছন, িক আ যর্! eমন েলােকর জনয্ iিন arবাির িবসজর্ন 
কিরেতিছেলন! 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, aত েসবা করত, -- তেব েকন oর eমন হল? েছেলেক েযমন মানুষ 
কের, েসiরকম কের আমােক েদেখেছ। আিম েতা রাতিদন েবhশঁ হেয় থাকতুম, তার uপর আবার aেনকিদন ধের 
বয্ােমায় ভুেগিছ। o েযরকম কের আমায় রাখত, েসiরকম আিম থাকতুম। 
 
        মাsার িক বিলেবন, চুপ কিরয়া রিহেলন। হয়েতা ভািবেতিছেলন, hদয় বুিঝ িন াম হiয়া ঠাকুেরর েসবা 
কেরন নাi! 
 
        কথা কিহেত কিহেত ঠাকুর িনেজর ঘের েপৗঁিছেলন। ভেkরা pতীkা কিরেতিছেলন। ঠাকুর আবার েছাট 
খাটিটেত বিসেলন। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ভkসে  -- নানাpসে  -- ভাব মহাভােবর গূঢ়তtt 
 
        ীযুk মিহমাচরণ pভৃিত ছাড়া কেয়কিট েকাnগেরর ভk আিসয়ােছন; eকজন ীরামকৃে র সে  
িকয়ৎকাল িবচার কেরিছেলন। 
 
        েকাnগেরর ভk -- মহাশয় নলাম েয, আপনার ভাব হয়, সমািধ হয়। েকন হয়, িকrেপ হয়, আমােদর 
বুিঝেয় িদন। 
 
        ীরামকৃ  -- ীমতীর মহাভাব হত, সখীরা েকহ ছঁুেত েগেল aনয্ সখী বলত, ‘কৃ িবলােসর a  ছঁুসিন -- 
eঁর েদহমেধয্ eখন কৃ  িবলাস করেছন।’ ঈ র aনুভব না হেল ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল েথেক মাছ 
eেল জলটা নেড়, -- েতমন মাছ হেল জল েতালপাড় কের। তাi ‘ভােব হােস কাঁেদ, নােচ গায়।’ 
 
        “aেনকkণ ভােব থাকা যায় না। আয়নার কােছ বেস েকবল মুখ েদখেল েলােক পাগল মেন করেব।” 
 
        েকাnগেরর ভk -- েনিছ, মহাশয় ঈ রদশর্ন কের থােকন, তাহেল আমােদর েদিখেয় িদন। 
 

[কমর্ বা সাধনা না করেল ঈ রদশর্ন হয় না ] 
 
        ীরামকৃ  -- সবi ঈ রাধীন -- মানুেষ িক করেব? তাঁর নাম করেত করেত কখনo ধারা পেড়; কখনo 
পেড় না। তাঁর ধয্ান করেত eক-eকিদন েবশ udীপন হয় -- আবার eকিদন িকছুi হল না। 
 
        “কমর্ চাi, তেব দশর্ন হয়। eকিদন ভােব হালদার-পুকুর1 েদখলুম। েদিখ, eকজন েছাটেলাক পানা েঠেল 
জল িনেc, আর হাত তুেল eক-eকবার েদখেছ। েযন েদখােল, পানা না েঠলেল জল েদখা যায় না -- কমর্ না 
করেল ভিkলাভ হয় না, ঈ রদশর্ন হয় না। ধয্ান, জপ, ei সব কমর্, তাঁর নাম gণকীতর্নo কমর্ -- আবার দান, 
যj e-সবo কমর্। 
 
        “মাখন যিদ চাo, তেব dধেক দi পাতেত হয়। তারপর িনজর্েন রাখেত হয়। তারপর দi বসেল পির ম 
কের মnন করেত হয়। তেব মাখন েতালা হয়।” 
 
        মিহমাচরণ -- আjা হাঁ, কমর্ চাi বiিক! aেনক খাটেত হয়, তেব লাভ হয়। পড়েতi কত হয়! aনn শাst। 
 

[আেগ িবদয্া (jানিবচার) -- না আেগ ঈ রলাভ? ] 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- শাst কত পড়েব? ধু িবচার করেল িক হেব? আেগ তাঁেক লাভ করবার েচ া 
কর, grবােকয্ িব াস কের িকছু কমর্ কর। gr না থােকন, তাঁেক বয্াকুল হেয় pাথর্না কর, িতিন েকমন -- িতিনi 
জািনেয় িদেবন। 
                                                 
1 hগলী েজলার anঃপাতী কামারপুকুর gােম ঠাকুর ীরামকৃে র বািড়। েসi বািড়র সmেুখ হালদার-পুকুর, eকিট দীিঘ িবেশষ। 
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        “বi পেড় িক জানেব? যতkণ না হােট েপৗঁছািন যায় ততkণ দূর হেত েকবল েহা-েহা শb। হােট েপৗঁিছেল 
আর-eকরকম। তখন s  েদখেত পােব, নেত পােব। ‘আলু নাo’ ‘পয়সা দাo’ s  নেত পােব। 
 
        “সমুd দূর হেত েহা-েহা শb করেছ। কােছ েগেল কত জাহাজ যােc, পািখ uড়েছ, েঢu হেc -- েদখেত 
পােব। 
 
        “বi পেড় িঠক aনুভব হয় না। aেনক তফাত। তাঁেক দশর্েনর পর বi, শাst, সােয়n সব খড়কুেটা েবাধ 
হয়। 
 
        “বড়বাবুর সে  আলাপ দরকার। তাঁর ক’খানা বািড়, ক’টা বাগান, কত েকাmািনর কাগজ, e আেগ 
জানবার জনয্ aত বয্s েকন? চাকরেদর কােছ েগেল তারা দাঁড়ােতi েদয় না, -- েকাmািনর কাগেজর খবর িক 
িদেব! িকnt েজা-েসা কের বড়বাবুর সে  eকবার আলাপ কর, তা ধাkা েখেয়i েহাক, আর েবড়া িডি েয়i েহাক, 
-- তখন কত বািড়, কত বাগান, কত েকাmািনর কাগজ, িতিনi বেল িদেবন। বাবুর সে  আলাপ হেল আবার 
চাকর, dারবান সব েসলাম করেব।”2 (সকেলর হাসয্) 
 
        ভk -- eখন বড়বাবুর সে  আলাপ িকেস হয়? (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- তাi কমর্ চাi। ঈ র আেছন বেল বেস থাকেল হেব না। 
 
        “েজা-েসা কের তাঁর কােছ েযেত হেব। িনজর্েন তাঁেক ডােকা, pাথর্না কর; ‘েদখা দাo’ বেল বয্াকলু হেয় 
কাঁেদা। কািমনী-কা েনর জনয্ পাগল হেয় েবড়ােত পার; তেব তাঁর জনয্ eকটু পাগল হo। েলােক বলুক েয 
ঈ েরর জনয্ aমুক পাগল হেয় েগেছ। িদন কতক না হেয় সব তয্াগ কের তাঁেক eকলা ডােকা। 
 
        “ ধু ‘িতিন আেছন’ বেল বেস থাকেল িক হেব? হালদার-পুকুের বড় মাছ আেছ। পুকুেরর পােড় ধু বেস 
থাকেল িক মাছ পাoয়া যায়? চার কেরা, চারা েফেলা, kেম গভীর জল েথেক মাছ আসেব আর জল নড়েব। তখন 
আনn হেব। হয়েতা মাছটার খািনকটা eকবার েদখা েগল -- মাছটা ধপাঙ্ কের uঠল। যখন েদখা েগল, তখন 
আরo আনn। 
 
        “dধেক দi েপেত মnন করেল তেব েতা মাখন পােব। 
 
        (মিহমার pিত) -- “e েতা ভাল বালাi হল! ঈ রেক েদিখেয় দাo, আর uিন চুপ কের বেস থাকেবন। 
মাখন তুেল মুেখর কােছ ধেরা। (সকেলর হাসয্) ভাল বালাi -- মাছ ধের হােত দাo। 
 
        “eকজন রাজােক েদখেত চায়। রাজা আেছন সাত েদuিড়র পের। pথম েদuিড় পার না হেত হেত বেল, 
‘রাজা কi?’ েযমন আেছ, eক-eকটা েদuিড় েতা পার হেত হেব!” 
 

[ঈ রলােভর uপায় -- বয্াকুলতা ] 
                                                 
2 ""Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you.'' 
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        মিহমাচরণ -- িক কেমর্র dারা তাঁেক পাoয়া েযেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- ei কেমর্র dারা তাঁেক পাoয়া যােব, আর e-কেমর্র dারা পাoয়া যােব না, তা নয়। তাঁর 
কৃপার uপর িনভর্র। তেব বয্াকুল হেয় িকছু কমর্ কের েযেত হয়। বয্াকুলতা থাকেল তাঁর কৃপা হয়। 
 
        “eকটা সুেযাগ হoয়া চাi। সাধুস , িবেবক, সdgrলাভ, হয়েতা eকজন বড়ভাi সংসাের ভার িনেল; 
হয়েতা stীিট িবদয্াশিk, বড় ধািমর্ক; িক িববাহ আদেপi হল না, সংসাের বd হেত হল না; -- ei সব েযাগােযাগ 
হেল হেয় যায়। 
 
        “eকজেনর বািড়েত ভারী aসুখ -- যায় যায়। েকu বলেল, sাতী নkেt বৃি  পড়েব, েসi বৃি র জল 
মড়ার-মাথার খুিলেত থাকেব, আর eকটা সাপ বয্াঙেক েতেড় যােব, বয্াঙেক েছাবল মারবার সময় বয্াঙটা েযi 
লাফ িদেয় পালােব, aমিন েসi সােপর িবষ মড়ার মাথার খুিলেত পেড় যােব; েসi িবেষর ঔষধ ৈতয়ার কের যিদ 
খাoয়ােত পার, তেব বাঁেচ। তখন যার বািড়েত aসুখ, েসi েলাক িদন-kণ-নkt েদেখ বািড় েথেক েবrল, আর 
বয্াকুল হেয় oi সব খঁুজেত লাগল। মেন মেন ঈ রেক ডাকেছ, ‘ঠাকুর! তুিম যিদ েজাটপাট কের দাo, তেবi 
হয়!’ eirেপ েযেত েযেত সতয্ সতয্i েদখেত েপেল, eকটা মড়ার মাথার খুিল পেড় রেয়েছ। েদখেত েদখেত 
eকপশলা বৃি o হল। তখন েস বয্িk বলেছ, ‘েহ grেদব! মরার মাথার খুিলo েপলুম, sাতীনkেt বৃি o হল, 
েসi বৃি র জলo oi খুিলেত পেড়েছ; eখন কৃপা কের আর কয়িটর েযাগােযাগ কের দাo ঠাকুর।’ বয্াকুল হেয় 
ভাবেছ। eমন সময় েদেখ eকটা িবষধর সাপ আসেছ। তখন েলাকিটর ভারী আhাদ; েস eন বয্াকুল হল েয বুক 
dরdর করেত লাগল; আর েস বলেত লাগল, ‘েহ grেদব! eবার সাপo eেসেছ; aেনকgিলর েযাগােযাগo হল। 
কৃপা কের eখন আর েযgিল বাকী আেছ, েসgিল কিরেয় দাo!’ বলেত বলেত বয্াঙo eল, সাপটা বয্াঙ তাড়া 
কের েযেতo লাগল; মড়ার মাথার খুিলর কােছ eেস েযi েছাবল িদেত যােব, বয্াঙটা লািফেয় oিদেক িগেয় পড়ল 
আর িবষ aমিন খুিলর িভতর পেড় েগল। তখন েলাকিট আনেn হাততািল িদেয় নাচেত লাগল। 
 
        “তাi বলিছ বয্াকুলতা থাকেল সব হেয় যায়।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
  

সnয্াস o গৃহsা ম -- ঈ রলাভ o তয্াগ -- িঠক সnয্াসী েক? 
 
        ীরামকৃ  -- মন েথেক সব তয্াগ না হেল ঈ রলাভ হয় না। সাধু স য় করেত পাের না। স য় না কের 
“পnছী আuর দরেবশ।” পািখ আর সাধু স য় কের না। eখানকার ভাব, -- হােত মািট েদবার জনয্ মািট িনেয় 
েযেত পাির না। েবটুয়াটা কের পান আনবার েজা নাi। hেদ যখন বড় যntণা িদেc, তখন eখান েথেক কাশী চেল 
যাব মতলব হল। ভাবলুম কাপড় লব -- িকnt টাকা েকমন কের লব? আর কাশী যাoয়া হল না। (সকেলর হাসয্) 
 
        (মিহমার pিত) -- “েতামরা সংসারী েলাক। eo রাখ, ao রাখ। সংসারo রাখ, ধমর্o রাখ।” 
 
        মিহমা -- ‘e, o’ িক আর থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- আিম প বটীর কােছ গ ার ধাের ‘টাকা মািট, মািটi টাকা, টাকাi মািট’, ei িবচার করেত 
করেত যখন গ ার জেল েফেল িদলুম, তখন eকটু ভয় হল। ভাবলুম, আিম িক লkীছাড়া হলুম! মা-লkী যিদ 
খয্াঁট বn কের েদন, তাহেল িক হেব। তখন হাজরার মেতা পােটায়ারী করলমু। বললুম, মা! তুিম েযন hদেয় 
েথেকা! eকজন তপসয্া করােত ভগবতী সnt  হেয় বলেলন, তুিম বর লo। েস বলেল, মা যিদ বর িদেব, তেব 
ei কর েযন আিম নািতর সে  েসানার থােল ভাত খাi। eক বেরেত নািত, ঐ যর্, েসানার থাল সব হল! 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “মন েথেক কািমনী-কা নতয্াগ হেল ঈ ের মন যায়, মন িগেয় িলp হয়। িযিন বd, িতিনi মুk হেত 
পােরন। ঈ র েথেক িবমুখ হেলi বd -- িনকিতর িনেচর কাঁটা uপেরর কাঁটা েথেক তফাত হয় কখন, যখন 
িনকিতর বািটেত কািমনী-কা েনর ভার পেড়। 
 
        “েছেল ভূিম  হেয় েকন কাঁেদ? গেভর্ িছলাম, েযােগ িছলাম’। ভূিম  হেয় ei বেল কাঁেদ -- কাঁহা e, কাঁহা 
e; e েকাথায় eলুম, ঈ েরর পাদপd িচnা করিছলাম, e আবার েকাথায় eলাম। 
 
        “েতামােদর পেk মেন তয্াগ -- সংসার aনাসk হেয় কর।” 
 

[সংসারতয্াগ িক দরকার? ] 
 
        মিহমা -- তাঁর uপর মন েগেল আর িক সংসার থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক? সংসাের থাকেব না েতা েকাথায় যােব? আিম েদখিছ েযখােন থািক, রােমর aেযাধয্ায় 
আিছ। ei জগৎসংসার রােমর aেযাধয্া। রামচnd grর কােছ jানলাভ করবার পর বলেলন, আিম সংসারতয্াগ 
করব। দশরথ তাঁেক বুঝাবার জনয্ বিশ েক পাঠােলন। বিশ  েদখেলন, রােমর তীb ৈবরাগয্। তখন বলেলন, 
“রাম, আেগ আমার সে  িবচার কর, তারপর সংসারতয্াগ কেরা। আcা, িজjাসা কির, সংসার িক ঈ র ছাড়া? 
তা যিদ হয় তুিম তয্াগ কর।” রাম েদখেলন, ঈ রi জীবজগৎ সব হেয়েছন। তাঁর সtােত সমs সতয্ বেল েবাধ 
হেc। তখন রামচnd চুপ কের রiেলন। 
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        “সংসাের কাম, েkাধ ei সেবর সে  যুd করেত হয়, নানা বাসনার সে  যুd করেত হয়, আসিkর সে  
যুd করেত হয়। যুd েকlা েথেক হেলi সুিবধা। গৃহ েথেক যুdi ভাল; -- খাoয়া েমেল, ধমর্পtী aেনকরকম 
সাহাযয্ কের। কিলেত anগত pাণ -- aেnর জনয্ সাত জায়গায় ঘুরার েচেয় eক জায়গাi ভাল। গৃেহ, েকlার 
িভতর েথেক েযন যুd করা। 
 
        “আর সংসাের থােকা ঝেড়র eঁেটা পাত হেয়। ঝেড়র eঁেটা পাতােক কখনo ঘেরর িভতের লেয় যায়, 
কখনo আঁsাকুেড়। হাoয়া েযিদেক যায়, পাতাo েসiিদেক যায়। কখনo ভাল জায়গায়, কখনo মn জায়গায়! 
েতামােক eখন সংসাের েফেলেছন, ভাল, eখন েসi sােনi থােকা -- আবার যখন েসখান েথেক তুেল oর েচেয় 
ভাল জায়গায় লেয় েফলেবন, তখন যা হয় হেব।” 
 

[সংসাের আtসমপর্ণ (Resignation) রােমর icা ] 
 
        “সংসাের েরেখেছন তা িক করেব? সমs তাঁেক সমপর্ণ কেরা -- তাঁেক আtসমপর্ণ কেরা। তাহেল আর 
েকান েগাল থাকেব না। তখন েদখেব, িতিনi সব করেছন। সবi রােমর icা।” 
 
        eকজন ভk -- ‘রােমর icা’ গlিট িক? 
 
        ীরামকৃ  -- েকান eক gােম eকিট তাঁতী থােক। বড় ধািমর্ক, সকেলi তােক িব াস কের আর ভালবােস। 
তাঁতী হােট িগেয় কাপড় িবিk কের। খিরdার দাম িজjাসা করেল বেল, রােমর icা, সুতার দাম eকটাকা, 
রােমর icা েমহnেতর দাম চাির আনা, রােমর icা, মুনাফা di আনা। কাপেড়র দাম রােমর icা eকটাকা ছয় 
আনা। েলােকর eত িব াস েয তৎkণাৎ দাম েফেল িদেয় কাপড় িনত। েলাকিট ভারী ভk, রািtেত খাoয়াদাoয়ার 
পের aেনকkণ চ ীম েপ বেস ঈ রিচnা কের, তাঁর নামgণকীতর্ন কের। eকিদন aেনক রাত হেয়েছ, েলাকিটর 
ঘুম হেc না, বেস আেছ, eক-eকবার তামাক খােc; eমন সময় েসi পথ িদেয় eকদল ডাকাত ডাকািত করেত 
যােc। তােদর মুেটর aভাব হoয়ােত oi তাঁতীেক eেস বলেল, আয় আমােদর সে  -- ei বেল হাত ধের েটেন 
িনেয় চলল। তারপর eকজন গৃহেsর বািড় িগেয় ডাকািত করেল। কতকgেলা িজিনস তাঁতীর মাথায় িদেল। eমন 
সময় পুিলশ eেস পড়ল। ডাকােতরা পালাল, েকবল তাঁতীিট মাথায় েমাট ধরা পড়ল। েস রািt তােক হাজেত রাখা 
হল। পরিদন ময্ািজsার সােহেবর কােছ িবচার। gােমর েলাক জানেত েপের সব eেস uপিsত। তারা সকেল 
বলেল, ‘hজুর! e-েলাক কখনo ডাকািত করেত পাের না’। সােহব তখন তাঁতীেক িজjাসা করেল, ‘িক েগা, 
েতামার িক হেয়েছ বল’। তাঁতী বলেল, ‘hজুর! রােমর icা, আিম রািtেত ভাত েখলমু। তারপের রােমর icা, 
আিম চ ীম েপ বেস আিছ, রােমর icা aেনক রাত হল। আিম, রােমর icা, তাঁর িচnা করিছলাম আর তাঁর নাম 
gনগাণ করিছলাম। eমন সমেয় রােমর icা, eকদল ডাকাত েসi পথ িদেয় যািcল। রােমর icা তারা আমায় 
ধের েটেন লেয় েগল। রােমর icা, তারা eক গৃহেsর বািড় ডাকািত করেল। রােমর icা, আমার মাথায় েমাট 
িদল। eমন সময় রােমর icা, পুিলস eেস পড়ল। রােমর icা, আিম ধরা পড়লুম। তখন রােমর icা, পুিলেসর 
েলােকরা হাজেত িদল। আজ সকােল রােমর icা, hজুেরর কােছ eেনেছ’। 
 
        “aমন ধািমর্ক েলাক েদেখ, সােহব তাঁতীিটেক েছেড় িদবার hকুম িদেলন। তাঁতী রাsায় বnুেদর বলেল, 
রােমর icা, আমােক েছেড় িদেয়েছ। সংসার করা, সnয্াস করা, সবi রােমর icা। তাi তাঁর uপর সব েফেল 
িদেয় সংসাের কাজ কর। 
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        “তা না হেল আর িকi বা করেব? 
 
        “eকজন েকরািন েজেল িগিছল। েজল খাটা েশষ হেল, েস েজল েথেক েবিরেয় eল। eখন েজল েথেক 
eেস, েস িক েকবল েধi েধi কের নাচেব? না, েকরািনিগিরi করেব? 
 
        “সংসারী যিদ জীবnুk হয়, েস মেন করেল aনায়ােস সংসাের থাকেত পাের। জার jানলাভ হেয়েছ, তার 
eখান েসখান নাi। তার সব সমান। যার েসখােন আেছ, তার eখােনo আেছ। 
 

[পূবর্কথা -- েকশব েসেনর সে  কথা -- সংসাের জীবnুk ] 
 
        “যখন েকশব েসনেক বাগােন pথম েদখলমু, বেলিছলাম -- ‘eরi লয্াজ খেসেছ’। সভাসুd েলাক েহেস 
uঠল। েকশব বলেল, েতামারা েহেসা না, eর িকছু মােন আেছ, eঁেক িজjাসা কির। আিম বললাম, যতিদন 
েবঙািচর লয্াজ না খেস, তার েকবল জেল থাকেত হয়, আড়ায় uেঠ ডাঙায় েবড়ােত পাের না; েযi লয্াজ খেস, 
আমিন লাফ িদেয় ডাঙায় পেড়। তখন জেলo থােক, আবার ডাঙায়o থােক। েতমিন মানুেষর যতিদন aিবদয্ার 
লয্াজ না খেস, ততিদন সংসার-জেল পেড় থােক। aিবদয্ার লয্াজ খসেল -- jান হেল, তেব মুk হেয় েবড়ােত 
পাের, আবার icা হেল সংসাের থাকেত পাের।”  
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প ম পিরেcদ 
 

গৃহsা মকথা-pসে  -- িনিলর্p সংসারী 
 
        ীযুk মিহমাচরণািদ ভেkরা বিসয়া ীরামকৃে র হিরকথামৃত পান কিরেতেছন। কথাgিল েযন িবিবধ 
বেণর্র মিণরt, েয যত পােরন কুড়াiেতেছন -- িকnt েকাঁচড় পিরপূণর্ হেয়েছ, eত ভার েবাধ হেc েয uঠা যায় না। 
kুd kুd আধার, আর ধারণা হয় না। সৃি  হiেত e পযর্n যত িবষেয় মানুেষর hদেয় যতরকম সমসয্া uদয় 
হেয়েছ, সব সমসয্া পূরণ হiেতেছ। পdেলাচন, নারায়ণ শাstী, েগৗরী পি ত, দয়ানn সরsতী iতয্ািদ শাstিবৎ 
পি েতরা aবাk হেয়েছন। দয়ানn ঠাকুর ীরামকৃ েক যখন দশর্ন কেরন o তাঁহার সমািধ aবsা েদিখেলন, 
তখন আেkপ কের বেলিছেলন, আমরা eত েবদ-েবদাn েকবল পেড়িছ, িকnt ei মহাপুrেষ তাহার ফল 
েদিখেতিছ; eঁেক েদেখ pমাণ হল েয পি েতরা েকবল শাst মnন কের েঘালটা খান, erপ মহাপুrেষরা মাখনটা 
সমs খান। আবার iংেরজী পড়া েকশবচnd েসনািদ পি েতরাo ঠাকুরেক েদেখ aবাk হেয়েছন। ভােবন, িক 
আ যর্, িনরkর বয্িk e-সব কথা িকrেপ বলেছন। eেয িঠক যী ীে র মেতা কথা! gাময্ ভাষা। েসi গl 
কের বুঝান -- যােত পুrষ, stী, েছেল সকেল aনায়ােস বুিঝেত পাের। যী  ফাদার (িপতা) ফাদার (িপতা) কের 
পাগল হেয়িছেলন, iিন মা মা কের পাগল। ধু jােনর akয় ভা ার নেহ, -- ঈ রেpম ‘কলেস কলেস ঢােল তবু 
না ফুরায়’। iিনo যী র মেতা তয্াগী, তাঁহারi মেতা iঁহারo jলn িব াস। তাi কথাgিলর eত েজার। সংসারী 
েলাক বলেল েতা eত েজার হয় না; তারা তয্াগী নয়, তােদর jলn িব াস কi? েকশব েসনািদ পি েতরা আরo 
ভােবন, -- ei িনরkর েলােকর eত uদারভাব েকমন কের হল! িক আ যর্! েকানrপ িবেdষভাব নাi! সব 
ধমর্াবলmীেদর আদর কেরন -- কাহারo সিহত ঝগড়া নাi। 
 
        আজ মিহমাচরেণর সিহত ঠাকুেরর কথাবাতর্া িনয়া েকান ভk ভাবেছন, ঠাকুর েতা সংসারতয্াগ করেত 
বলেলন না -- বরং বলেছন সংসার েকlাsrপ, ei েকlায় েথেক কাম, েkাধ iতয্ািদর সিহত যুd কিরেত পারা 
যায়। আবার বলেছন, সংসাের থাকেব না েতা েকাথায় থাকেব? েকরািন েজল েথেক েবিরেয় eেস েকরািনর কাজi 
কের। aতeব eকরকম বলা হল জীবnুk সংসােরo থাকেত পাের। আদশর্ -- েকশব েসন? তাঁেক বেলিছেলন, 
“েতামারi লয্াজ খেসেছ -- আর কাrর হয় নাi।” িকnt eকটা কথা আেছ, ঠাকুর েকবল বলেছন, মােঝ মােঝ 
িনজর্েন থাকেত হেব। চারাগােছ েবড়া িদেত হেব -- নেচৎ ছাগল-গrেত েখেয় েফলেব। গােছর gঁিড় হেয় েগেল 
চািরিদেকর েবড়া েভেঙ দাo আর না দাo; eমন িক হািত েবঁেধ িদেলo গােছর িকছু হেব না। িনজর্েন েথেক েথেক 
jানলাভ কের -- ঈ ের ভিkলাভ কের সংসাের eেস থাকেল িকছু ভয় নাi। তাi িনজর্নবাস কথািট েকবল 
বলেছন। 
 
        ভেkরা erপ িচnা কিরেতেছন। ীরামকৃ  েকশেবর কথার পর, আর d-eকিট সংসারী ভেkর কথা 
বিলেতেছন। 
 

[ ীেদেবndনাথ ঠাকুর -- েযাগ o েভাগ ] 
 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরণািদর pিত) -- আবার েসেজাবাবুর1 সে  েদেবnd ঠাকুরেক েদখেত িগছলাম। 
েসেজাবাবুেক বললুম, “আিম েনিছ েদেবnd ঠাকুর ঈ রিচnা কের, আমার তােক েদখবার icা হয়।” েসেজাবাবু 
                                                 
1 েসেজাবাবু -- রাণী রাসমিণর জামাতা, ীযুk মথুরানাথ িব াস। ঠাকুরেক pথমাবিধ সািতশয় ভিk o িশেষয্র নয্ায় েসবা 
কিরেতন। 
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বলেল, “আcা বাবা, আিম েতামায় িনেয় যাব, আমরা িহn ু কেলেজ eকkােস পড়তুম, আমার সে  েবশ ভাব 
আেছ।” েসেজাবাবুর সে  aেনকিদন পের েদখা হল। েদেখ েদেবnd বলেল, েতামার eকটু বদেলেছ -- েতামার 
ভঁুিড় হেয়েছ। েসেজাবাবু আমার কথা বলেল, iিন েতামায় েদখেত eেসেছন -- eিন ঈ র ঈ র কের পাগল। আিম 
লkণ েদখবার জনয্ েদেবndেক বললুম, “েদিখ গা, েতামার গা।” েদেবনd গােয়র জামা তুলেল, েদখলাম -- 
েগৗরবণর্, তার uপর িসঁdর ছড়ােনা। তখন েদেবেndর চুল পােক নাi। 
 
        “pথম যাবার পর eকটু aিভমান েদেখিছলাম। তা হেব না গা? aত ঐ যর্, িবদয্া, মান-সmম? aিভমান 
েদেক েসেজাবাবুেক বললুম, আcা aিভমান jােন হয়, না ajােন হয়? যার bhjান হেয়েছ তার িক ‘আিম 
পি ত’, ‘আিম jানী’, ‘আিম ধনী’; বেল aিভমান থাকেত পাের? 
 
        “েদেবেndর সে  কথা কiেত কiেত আমার হঠাৎ েসi aবsািট হল। েসi aবsািট হেল েক িকrপ েলাক 
েদখেত পাi। আমার িভতর েথেক িহ-িহ কের eকটা হািস uঠল। যখন oi aবsাটা হয়, তখন পি ত-ফি ত তৃণ-
jান হয়! যিদ েদিখ, পি েতর িবেবক-ৈবরাগয্ নাi, তখন খড়কুেটার মেতা েবাধ হয়। তখন েদিখ েযন শকুিন খুব 
uচুঁেত uেঠেছ িকnt ভাগােড়র িদেক নজর। 
 
        “েদখলাম, েযাগ েভাগ di-i আেছ; aেনক েছেলপুেল, েছাট েছাট; ডাkার eেসেছ; তেবi হল, aত jানী 
হেয় সংসার িনেয় সবর্দা থাকেত হয়। বললুম, তুিম কিলর জনক। ‘জনক eিদক uিদক d’িদক েরেখ েখেয়িছল 
dেধর বািট’। তুিম সংসাের েথেক ঈ ের মন েরেখেছা েন েতামায় েদখেত eেসিছ; আমায় ঈ রীয় কথা িকছু 

নাo। 
 
        “তখন েবদ েথেক িকছু িকছু নােল। বলেল, ei জগৎ েযন eকিট ঝােড়র মেতা, আর জীব হেয়েছ -- 
eক-eকিট ঝােড়র দীপ। আিম eখােন প বটীেত যখন ধয্ান করতুম িঠক oiরকম েদেখিছলাম। েদেবেndর কথার 
সে  িমলল েদেখ ভাবলুম, তেব েতা খুব বড়েলাক। বয্াখয্া করেত বললাম -- তা বলেল ‘e জগৎ েক জানত? -- 
ঈ র মানুষ কেরেছন, তাঁর মিহমা pকাশ করবার জনয্। ঝােড়র আেলা না থাকেল সব anকার, ঝাড় পযর্n েদখা 
যায় না ।” 
 

[bাhসমােজ ‘aসভয্তা’ -- কােpন, ভk গৃহs ] 
 
        “aেনক কথাবাতর্ার পর েদেবnd খুিশ হেয় বলেল, ‘আপনােক uৎসেব (bেhাৎসেব) আসেত হেব!’ আিম 
বললাম, েস ঈ েরর icা; আমার েতা ei aবsা েদখছ! -- কখন িক ভােব রােখন।’ েদেবnd বলেল, ‘না আসেত 
হেব; তেব ধুিত আর uড়ািন পের eেসা, -- েতামােক eেলােমেলা েদেখ েকu িকছু বলেল, আমার ক  হেব।’ 
আিম বললাম, ‘তা পারব না। আিম বাবু হেত পারব না।’ েদেবnd, েসেজাবাবু সব হাসেত লাগল। 
 
        “তারপরিদনi েসেজাবাবুর কােছ েদেবndর িচিঠ eল -- আমােক uৎসব েদখেত েযেত বারণ কেরেছ। বেল 
-- aসভয্তা হেব, গােয় uড়ািন থাকেব না। (সকেলর হাসয্) 
 
        (মিহমার pিত) -- “আর-eকিট আেছ -- কােpন2। সংসারী বেট, িকnt ভারী ভk। তুিম আলাপ কেরা। 
                                                 
2 ীিব নাথ uপাধয্ায়, েনপাল িনবসী, েনপােলর রাজার uিকল, রাজ pিতিনিধ, কিলকাতায় থািকেতন। aিত সদাচারিন  bাhণ o 
পরমভk। 
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        “কােpেনর েবদ, েবদাn, ীমdাগবত, গীতা aধয্াt -- e-সব ক s। তুিম আলাপ কের েদেখা। 
 
        “খুব ভিk! আিম বরাহনগের রাsা িদেয় যািc, তা আমায় ছাতা ধের! oর বািড়েত লেয় িগেয় কত যt! 
বাতাস কের -- পা িটেপ েদয় -- আর নানা তরকাির কের খাoয়ায়। আিম eকিদন oর বািড়েত পাiখানায় েবhঁশ 
হেয় েগিছ। o েতা আচারী, পাiখানার িভতর আমার কােছ িগেয় পা ফাঁক কের বিসেয় েদয়। aত আচারী, ঘৃণা 
করেল না। 
 
        “কােpেনর aেনক খরচা। কাশীেত ভােয়রা থােক, তােদর িদেত হয়। মাগ আেগ কৃপণ িছল, eখন eত 
িবbত হেয়েছ েয সবরকম খরচ করেত পাের না। 
 
        “কােpেনর পিরবার আমায় বলেল েয, সংসার o ঁর ভাল লােগ না। তাi মােঝ বেলিছল, সংসার েছেড় েদব। 
মােঝ মােঝ েছেড় েদব, েছেড় েদব করত। 
 
        “oেদর বংশi ভk। বাপ লড়ােয় েযত। েনিছ লড়ােয়র সময় eক-হােত িশবপূজা, eকহােত তরবার 
েখালা, যুd করত। 
 
        “েলাকটা ভারী আচারী। আিম েকশব েসেনর কােছ েযতুম, তাi eখােন eকমাস আেস নাi। বেল, েকশব 
েসন াচার -- iংরােজর সে  খায়, িভn জােত েমেয়র িবেয় িদেয়েছ, জাত নাi। আিম বললুম, আমার েস 
সেবর দরকার িক? েকশব হিরনাম কের, েদখেত যাi, ঈ রীয় কথা নেত যাi -- আিম কুলিট খাi, কাঁটায় 
আমার িক কাজ? তবুo আমায় ছােড় না; বেল তুিম েকশব েসেনর oখােন েকন যাo? তখন আিম বললুম, eকটু 
িবরk হেয়, আিম েতা টাকার জনয্ যাi না -- আিম হিরনাম নেত যাi -- আর তুিম লাট সােহেবর বািড়েত যাo 
েকমন কের? তারা েmc, তােদর সে  থােকা েকমন কের? ei সব বলার পর তেব eকটু থােম। 
 
        “িকnt খুব ভিk। যখন পূজা কের, কপূর্েরর আরিত কের। আর পূজা করেত করেত আসেন sব কের। তখন 
আর-eকিট মানুষ। েযন তnয় হেয় যায়।” 
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েবদাnিবচাের -- মায়াবাদ o ীরামকৃ  
 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরেণর pিত) -- েবদাn িবচাের, সংসার মায়াময়, -- sেpর মেতা, সব িমথয্া। িযিন 
পরমাtা, িতিন সািksrপ -- জাgত, sপন, সুষুিp িতন aবsারi সািksrপ। e-সব েতামার ভােবর কথা। 
spo যত সতয্, জাগরণo েসirপ সতয্। eকটা গl বিল েশান। েতামার ভােবর -- 
 
        “eক েদেশ eকিট চাষা থােক। ভারী jানী। চাষবাস কের -- পিরবার আেছ, eকিট েছেল aেনকিদন পের 
হেয়েছ; নাম হাr। েছেলিটর uপর বাপ-মা dজেনরi ভালবাসা; েকননা, সেব ধন নীলমিণ। চাষািট ধািমর্ক, গাঁেয়র 
সব েলােকi ভালবােস। eকিদন মােঠ কাজ করেছ, eমন সময় eকজন eেস খপর িদেল, হাrর কেলরা হেয়েছ। 
চাষািট বািড় িগেয় aেনক িচিকৎসা করােল িকnt েছেলিট মারা েগল। বািড়র সকেল েশােক কাতর িকnt চাষািটর 
েযন িকছুi হয় নাi। uলেট সকলেক বুঝায় েয, েশাক কের িক হেব? তারপর আবার চাষ করেত েগল। বািড় িফের 
eেস েদেখ, পিরবার আরo কাঁদেছ। পিরবার বলেল, ‘তুিম িন রু -- েছেলটার জনয্ eকবার কাঁদেলo না?’ চাষা 
তখন িsর হেয় বলেল, ‘েকন কাঁদিছ না বলব? আিম কাল eকটা ভারী sp েদেখিছ। েদখলাম েয, রাজা হেয়িছ 
আর আট েছেলর বাপ হেয়িছ -- খুব সুেখ আিছ। তারপর ঘুম েভেঙ েগল। eখন মহা ভাবনায় পেড়িছ -- আমার 
েসi আট েছেলর জনয্ েশাক করব, না, েতামার ei eক েছেল হাrর জনয্ েশাক করব?’ 
 
        “চাষা jানী, তাi েদখিছল sp aবsাo েযমন িমথয্া, জাগরণ aবsাo েতমিন িমথয্া; eক িনতয্বst েসi 
আtা। 
 
        “আিম সবi লi। তুরীয় আবার জাgত, sp, সুষুিp। আিম িতন aবsাi লi। bh আবার মায়া, জীব, জগৎ 
আিম সবi লi। সব না িনেল oজেন কম পেড়।” 
 
        eকজন ভk -- oজেন েকন কম পেড়? (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- bh -- জীবজগৎিবিশ । pথম েনিত েনিত করবার সময় জীবজগৎেক েছেড় িদেত হয়। 
aহংবুিd যতkণ, ততkণ িতিনi সব হেয়েছন, ei েবাধ হয়, িতিনi চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। 
 
        “েবেলর সার বলেত েগেল শাঁসi বুঝায়। তখন িবিচ আর েখালা েফেল িদেত হয়। িকnt েবলটা কত oজেন 
িছল বলেত েগেল ধু শাঁস oজন করেল হেব না। oজেনর সময় শাঁস, িবিচ, েখালা সব িনেত হেব। যারi শাঁস, 
তারi িবিচ, তারi েখালা। 
 
        “যাঁরi িনতয্, তাঁরi লীলা। 
 
        “তাi আিম িনতয্, লীলা সবi লi। মায়া বেল জগৎসংসার uিড়েয় িদi না। তাহেল েয oজেন কম 
পড়েব।” 
 

[মায়াবাদ o িবিশ াৈdতবাদ -- jানেযাগ o ভিkেযাগ ] 
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        মিহমাচরণ -- e েবশ সাম সয্, -- িনতয্ েথেকi লীলা, আবার লীলা েথেকi িনতয্। 
 
        ীরামকৃ  -- jানীরা েদেখ সব spবৎ। ভেkরা সব aবsা লয়। jানী dধ েদয় িছিড়ক িছিড়ক কের। 
(সকেলর হাসয্) eক-eকটা গr আেছ -- েবেছ েবেছ খায়; তাi িছিড়ক িছিড়ক dধ। যারা aত বােছ না আর সব 
খায়, তারা hড়hড় কের dধ েদয়। utম ভk1 -- িনতয্ লীলা di লয়। তাi িনতয্ েথেক মন েনেম eেলo তাঁেক 
সেmাগ করেত পাের। utম ভk hড়hড় কের dধ েদয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        মিহমা -- তেব dেধ eকটু গn হয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হয় বেট, তেব eকটু আoটােত হয়। আgেন আuেট িনেত হয়। jানািgর uপর 
eকটু dধটা চিড়েয় িদেত হয়, তাহেল আর গnটা থাকেব না। (সকেলর হাসয্) 
 

[oঁকার o িনতয্লীলােযাগ ] 
 
        (মিহমার pিত) -- “oঁকােরর বয্াখয্া েতামরা েকবল বল ‘aকার uকার মকার’।” 
 
        মিহমাচরণ -- aকার, uকার, মকার -- িকনা সৃি , িsিত, pলয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম uপমা িদi ঘnার টং শb। ট-a-a-ম-ম-। লীলা েথেক িনেতয্ হয়; sূল, সূk, কারণ 
েথেক মহাকারেণ লয়। জাgত, sp, সুষুিp েথেক তুরীেয় লয়। আবার ঘ া বাজল, েযম মহাসমুেd eকটা gr 
িজিনস পড়ল আর েঢu আরm হল। িনতয্ েথেক লীলা আরm হল, মহাকারণ েথেক sূল, সূk, কারণ শিরর েদখা 
িদল -- েসi তুরীয় েথেকi জাgত, sp, সুষুিp সব aবsা eেস পড়ল। আবার মহাসমুেdর েঢu মহাসমুেdi লয় 
হল। িনতয্ ধের ধের লীলা, আবার লীলা ধের িনতয্।2 আিম টং শb uপমা িদi। আিম িঠক ei সব েদেখিছ। 
আমায় েদিখেয় িদেয়েছ িচৎ সমুd, an নাi। তাi েথেক eiসব লীলা uঠল, আর oiেতi লয় হেয় েগল। 
িচদাকােশ েকািট bhাে র uৎপিt, আবার oiেতi লয় হয়, েতামােদর বiেয় িক আেছ, aত আিম জািন না। 
 
        মিহমা -- যাঁরা েদেখেছন, তাঁরা েতা শাst েলেখন নাi। তাঁরা িনেজর ভােবi িবেভার, িলখেবন কখন! 
িলখেত েগেলi eকটু িহসাবী বুিdর দরকার। তাঁেদর কােছ েন aনয্ েলােক িলেখেছ। 
 

[সংসারাসিk কতিদন -- bhানn পযর্n ] 
 
        ীরামকৃ  -- সংসারীরা বেল, েকন কািমনী-কা েন আসিk যায় না? তাঁেক লাভ করেল আসিk যায়।3 
যিদ eকবার bhানn পায়, তাহেল iিndয়সুখ েভাগ করেত বা aথর্, মান-সmেমর জনয্, আর মন েদৗড়ায় না। 
 
                                                 
1 utম ভk -- েযা মাং পশয্িত সবর্t সবর্  মিয় পশয্িত। 
                   তসয্াহং ন pণশয্ািম স চ েম েন pণশয্িত।                                          [গীতা, 6/30] 
2 িনতয্ ধের লীলা -- From the Absolute to the Relative -- from the Infinite to the Finite -  - from the Undifferentiated  
to the Differentiated -- from the Unconditioned to the  Conditioned and again from the Relative to the Absolute. 
3 রসবর্জং রেসাঽপয্সয্ পরং দৃ ব্া িনবতর্েত।                                                            [গীতা, 2।59] 
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        “বাdেল েপাকা যিদ eকবার আেলা েদেখ, তাহেল আর anকাের যায় না। 
 
        “রাবণেক বেলিছল, তুিম সীতার জনয্ মায়ার নানাrপ ধরেছা, eকবার রামrপ ধের সীতার কােছ যাo না 
েকন? রাবণ বলেল, তুcং bhপদং পরবধূস ঃ কুতঃ -- যখন রামেক িচnা কির, তখন bhপদ তুc হয়, পরstী 
েতা সামানয্ কথা! তা রামrপ িক ধরব!” 
 

[যত ভিk বােড়, সংসারাসিk কেম -- ীৈচতনয্ভk িনিলর্p ] 
 
        “তাi জনয্i সাধন-ভজন। তাঁেক িচnা যত করেব, ততi সংসােরর সামানয্ েভােগর িজিনেস আসিk 
কমেব। তাঁর পাদপেd যত ভিk হেব, ততi িবষয়বাসনা কম পেড় আসেব, ততi েদেহর সুেখর িদেক নজর 
কমেব; পরstীেক মাতৃবৎ েবাধ হেব, িনেজর stীেক ধেমর্র সহায় বnু েবাধ হেব, প ভাব চেল যােব, েদবভাব 
আসেব, সংসাের eেকবাের aনাসk হেয় যােব। তখন সংসাের যিদo থাক জীবnুk হেয় েবড়ােব। ৈচতনয্েদেবর 
ভেkরা aনাসk হেয় সংসাের িছল।” 
 

[jানী o ভেkর গূঢ় রহসয্ ] 
 
        (মিহমার pিত) -- “েয িঠক ভk, তার কােছ হাজার েবদাn িবচার কর, আর ‘spবৎ’ বল তার ভিk 
যাবার নয়। িফের-ঘুের eকটুখািন থাকেবi। eকটা মুষল বয্ানা বেন পেড়িছল, তােতi ‘মুষলং কুলনাশনm’। 
 
        “িশব aংেশ জnােল jানী হয়; bh সতয্, জগৎ িমথয্া -- ei েবােধর িদেক মন সবর্দা যায়। িব ু aংেশ 
জnােল েpমভিk হয়, েস েpমভিk যাবার নয়। jানিবচােরর পর ei েpমভিk যিদ কেম যায়, আবার eক 
সময় h h কের েবেড় যায়; যdবংষ ংস কেরিছল মুষল, তারi মেতা।” 
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সpম পিরেcদ 
 

মাতৃেসবা o ীরামকৃ  -- হাজরা মহাশয়1 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র ঘেরর পূবর্ বারাnায় হাজরা মহাশয় বিসয়া জপ কেরন। বয়স 46।47 হiেব। ঠাকুেরর 
েদেশর েলাক। aেনকিদন হiেত ৈবরাগয্ হiয়ােছ -- বািহের বািহের েবড়ান, কখন কখন বািড়েত িগয়া থােকন। 
বািড়েত িকছু জিম-টিম আেছ, তােতi stী-পুtকনয্ােদর ভরণেপাষণ হয়। তেব pায় হাজার টাকা েদনা আেছ, 
তjনয্ হাজরা মহাশয় সবর্দা িচিnত থােকন o িকেস েশাধ যায়, সবর্দা েচ া কেরন। কিলকাতায় সবর্দা যাতায়াত 
আেছ, েসখােন ঠনঠেন িনবাসী ীযুk ঈশানচnd মুেখাপাধয্ায় মহাশয় তাঁহােক সািতশয় যt কেরন o সাধুর নয্ায় 
েসবা কেরন। ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােক যt কের েরেখেছন, কাপড় িছঁেড় েগেল কাপড় িকেন েদoয়ান, সবর্দা 
সংবাদ লন o ঈ রীয় কথা তাঁহার সে  সবর্দা হেয় থােক। হাজরা মহাশয় বড় তািকর্ক। pায় কথা কিহেত কিহেত 
তেকর্র তরে  েভেস eকিদেক চেল েযেতন। বারাnায় আসন কের সবর্দা জেপর মালা লেয় জপ করেতন। 
 
        হাজরা মহাশেয়র মাতাঠাকুরানীর aসুখ সংবাদ আিসয়ােছ। রামলালেক েদশ েথেক আসবার সময় িতিন 
হােত ধের aেনক কের বেলিছেলন, খুেড়া মহাশয়েক আমার কাকুিত জািনেয় বেলা িতিন েযন pতাপেক বেল-কেয় 
েদেশ পািঠেয় েদন; eকবার েযন আমার সে  েদখা হয়। ঠাকুর তাi হাজরােক বেলিছেলন, “eকবার বািড়েত 
িগেয় মার সে  েদখা কের eেসা; িতিন রামলালেক aেনক কের বেল িদেয়েছন। মােক ক  িদেয় কখন ঈ রেক 
ডাকা হয়? eকবার েদখা িদেয় বরং চেল eেসা।” 
 
        ভেkর মজিলস ভািঙেল পর, মিহমাচরণ হাজরােক সে  কিরয়া ঠাকুেরর কােছ uপিsত হiেলন। মাsারo 
আেছন। 
 
        মিহমাচরণ ( ীরামকৃে র pিত, সহােসয্) -- মহাশয়! আপনার কােছ দরবার আেছ। আপিন েকন হাজরােক 
বািড় েযেত বলেছন? আবার সংসাের েযেত oর icা নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- oর মা রামলােলর কােছ aেনক dঃখ কেরেছ; তাi বললুম, িতনিদেনর জনয্ না হয় যাo, 
eকবার েদখা িদেয় eেসা; মােক ক  িদেয় িক i রসাধনা হয়? আিম বৃnাবেন রেয় যািcলাম, তখন মােক মেন 
পড়ল; ভাবলুম -- মা েয কাঁদেব; তখন আবার েসেজাবাবুর সে  eখােন চেল eলুম। 
 
        “আর সংসাের েযেত jানীর ভয় িক?” 
 
        মিহমাচরণ (সহােসয্) -- মহাশয়! jান হেল েতা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাজরার সবi হেয়েছ, eকটু সংসাের মন আেছ -- েছেলরা রেয়েছ, িকছু টাকা ধার 
রেয়েছ। মামীর সব aসুখ েসের েগেছ, eকটু কসুর আেছ! (মিহমাচরণ pভৃিত সকেলর হাসয্) 
 
                                                 
1 ঠাকুর ীরামকৃে র জnভূিম কামারপুকুেরর সিnকট মড়ােগাড় gাম iহঁার জnভূিম। সmpিত (1306 সােলর ৈচt মােস) sেদেশ 
থািকয়া iহঁার পরেলাক pািp হiয়ােছ। মৃতুয্কােল ঠাকুেরর pিত i ঁহার adতু িব াস o ভিkর পিরচয় পাoয়া িগয়ােছ। iহঁার 
বয়ঃkম 63।64 বৎসার হiয়ািছল। 



1884, 26েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        মিহমা -- েকাথায় jান হেয়েছ, মহাশয়? 
 
        ীরামকৃ  (হািসয়া) -- না -- েগা তুিম জান না। সbাi বেল, হাজরা eকিট েলাক, রাসমিণর ঠাকুরবািড়েত 
আেছ। হাজরারi নাম কের, eখানকার নাম েকu কের? (সকেলর হাসয্) 
 
        হাজরা -- আপিন িনrপম -- আপনার uপমা নাi, তাi েকu আপনােক বুঝেত পাের না। 
 
        ীরামকৃ  -- তেবi িনrপেমর সে  েকান কাজ হয় না; তা eখানকার নাম েকu করেব েকন? 
 
        মিহমা -- মহাশয়! o িক জােন? আপিন েযrপ uপেদশ েদেবন o তাi করেব। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, তুিম oেক বরং িজjাসা কর; o আমায় বেলেছ, েতামার সে  আমার েলনা-েদনা নাi। 
 
        মিহমা -- ভারী তকর্ কের! 
 
        ীরামকৃ  -- o মােঝ মােঝ আমায় আবার িশkা েদয়। (সকেলর হাসয্) তকর্ যখন কের, হয়েতা আিম 
গালাগািল িদেয় বসলুম। তেকর্র পর মশািরর িভতর হয়েতা েয়িছ; আবার িক বেলিছ মেন কের েবিরেয় eেস 
হাজরােক pণাম কের যাi, তেব হয়! 
 

[েবদাn o dাtা ] 
 
        (হাজরার pিত) -- “তুিম dাtােক ঈ র বল েকন? dাtা িনিkয়, িতন aবsার সািksrপ। যখন সৃি , 
িsিত pলয় কাযর্ ভািব তখন তাঁেক ঈ র বিল। dাtা িকrপ -- েযমন চুmক পাথর aেনক দূের আেছ, িকnt ছুঁচ 
নড়েছ -- চুmক পাথর চুপ কের আেছ িনিkয়।” 
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সnয্াস ীত o ঈশান সংবাদ 
 
        সnয্া আগতpায়। ঠাকুর পাদচারণ কিরেতেছন। মিণ eকাকী বিসয়া আেছন o িচnা কিরেতেছন েদিখয়া, 
ঠাকুর হঠাৎ তাঁহােক সেmাধন কিরয়া সেsেহ বিলেতেছন, “েগাটা d-eক মািকর্েনর জামা িদo, সকেলর জামা েতা 
পির না -- কােpনেক বলব মেন কেরিছলাম, তা তুিমi িদo।” মিণ দাঁড়াiয়া uিঠয়ািছেলন, বিলেলন, “েয 
আjা।” 
 
        সnয্া হiল। ীরামকেৃ র ঘের ধুনা েদoয়া হiল। িতিন ঠাকুরেদর pণাম কিরয়া, বীজমnt জিপয়া, নামগান 
কিরেতেছন। ঘেরর বািহের aপূবর্ েশাভা! কািতর্ক মােসর kপেkর সpমী িতিথ। িবমল চndিকরেণ eকিদেক 
ঠাকুরবািড় হািসেতেছ, আর-eকিদেক ভাগীরথীবk সুp িশ র বেkর নয্ায় ঈষৎ িবকিmত হiেতেছ। েজায়ার পূণর্ 
হiয়া আিসল। আরিতর শb গ ার িsেgাjjল pবাহসমুdতূ কলকলনাদ সে  িমিলত হiয়া বhদূর পযর্n গমন 
কিরয়া লয়pাp হiেতিছল। ঠাকুরবািড়েত eককােল িতন মিnের আরিত -- কালীমিnের, িব ুমিnের o 
িশবমিnের। dাদশ িশবমিnের eক-eকিট কিরয়া িশবিলে র আরিত। পুেরািহত িশেবর eকঘর হiেত আর-
eকঘের যাiেতেছন। বাম হেs ঘ া, দিkণ হেs প pদীপ, সে  পিরচারক -- তাহার হেs কাঁসর। আরিত 
হiেতেছ, তৎসে  ঠাকুরবািড়র দিkণ-পি ম েকাণ হiেত েরাশনেচৗিকর সুমধুর িননাদ না যাiেতেছ। েসখােন 
নহবতখানা, সnয্াকালীন রাগরািগণী বািজেতেছ। আনnময়ীর িনতয্ uৎসব -- েযন জীবেক sরণ করাiয়া িদেতেছ 
-- েকহ িনরানn হio না -- ঐিহেকর সুখ-dঃখ আেছi; থােক থাকুক -- জগদmা আেছন। আমােদর মা আেছন! 
আনn কর! দাসীপুt ভাল েখেত পায় না, ভাল পরেত পায় না, বািড় নাi ঘর নাi, -- তবু বুেক েজার আেছ; তার 
েয মা আেছ। মার েকােল িনভর্র। পাতােনা মা নয়, সতয্কার মা। আিম েক, েকাথা েথেক eলাম, আমার িক হেব, 
আিম েকাথায় জাব, সব মা জােনন। েক aত ভােব! আমার মা জােনন -- আমার মা, িযিন েদহ, মন, pাণ, আtা 
িদেয় আমায় গেড়েছন। আিম জানেতo চাi না। যিদ জানবার দরকার হয় িতিন জািনেয় িদেবন। aত েক ভােব? 
মােয়র েছেলরা সব আনn কর! 
 
        বািহের েকৗমুদীpািবত জগৎ হািসেতেছ; কkমেধয্ ীরামকৃ  হিরেpমানেn বিসয়া আেছন। ঈশান 
কিলকাতা হiেত আিসয়ােছন, আবার i রীয় কথা হiেতেছ। ঈশােনর ভারী িব াস। বেলন, eকবার িযিন dগর্ানাম 
কের বািড় েথেক যাtা কেরন, তাঁর সে  শূলপািণ শূলহেs যান। িবপেদ ভয় িক? িশব িনেজ রkা কেরন। 
 

[িব ােস ঈ রলাভ -- ঈশানেক কমর্েযাগ uপেদশ ] 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- েতামার খুব িব াস -- আমােদর িকnt aত নাi। (সকেলর হাসয্) িব ােসi 
তাঁেক পাoয়া যায়। 
 
        ঈশান -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম জপ, আিhক, uপবাস, পুর রণ -- ei সব কমর্ করছ তা েবশ। যার আnিরক ঈ েরর 
uপর টান থােক, তােক িদেয় িতিন ei সব কমর্ কিরেয় লন। ফলকামনা না কের ei সব কমর্ কের েজেত পারেল 
িনি ত তাঁেক লাভ হয়। 
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[ৈবধীভিk o রাগভিk -- কমর্তয্াগ কখন? ] 

 
        “শাst aেনক কমর্ করেত বেল েগেছ -- তাi করিছ; erপ ভিkেক ৈবধীভিk বেল। আর-eক আেছ, 
রাগভিk। েসিট aনুরাগ েথেক হয়, ঈ ের ভালবাসা েথেক হয় -- েযমন phােদর। েস ভিk যিদ আেস, আর 
ৈবধী কেমর্র pেয়াজন হয় না।” 
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নবম পিরেcদ 
 

েসবক hদেয় 
 
        সnয্ার পূেবর্ মিণ েবড়াiেতেছন o ভািবেতেছন -- “রােমর icা” eিট েতা েবশ কথা! eেত েতা 
Predestination আর Free will, Liberty আর -- Necessity e-সব ঝগড়া িমেট যােc। আমায় 
ডাকােত ধের িনেল “রােমর icায়”; আবার আিম তামাক খািc “রােমর icায়”, আিম ডাকািত করিছ “রােমর 
icায়। আমায় পুিলেস ধরেল “রােমর icায়”, আিম সাধু হেয়িছ “রােমর icায়”, আিম pাথর্না করিছ, “েহ pভু 
আমায় aসdুিd িদo না -- আমােক িদেয় ডাকািত কিরেয়া না” -- eo “রােমর icা”। সৎ icা, aসৎ icা িতিন 
িদেcন। তেব eকটা কথা আেছ, aসৎ icা িতিন েকন িদেবন -- ডাকািত করবার icা িতিন েকন িদেবন? তার 
utের ঠাকুর বেলন ei, -- িতিন জােনায়ােরর িভতর েযমন বাঘ, িসংহ, সাপ কেরেছন; গােছর িভতর েযমন 
িবষগাছo কেরেছন, েসirপ মানুেষর িভতর েচার, ডাকাতo কেরেছন। েকন কেরেছন? েকন কেরেছন, তা েক 
বলেব? ঈ রেক েক বুঝেব? 
 
        “িকnt িতিন যিদ সব কেরেছন, Sense of responsibility েতা যায়; তা েকন যােব? ঈ রেক না 
জানেল, তাঁর দশর্ন হেল “রােমর icা”, eিট েষাল আনা েবাধi হেব না। তাঁেক লাভ না করেল eিট eক-eকবার 
েবাধ হয়; আবার ভূল হেয় যােব। যতkণ না পূণর্ িব াস হয়, ততkণ পাপ-পুণয্ েবাধ, responsibility েবাধ, 
থাকেবi থাকেব। ঠাকুর বুঝােলন, “রােমর icা”। েতাতা পািখর মেতা “রােমর icা” মুেখ বলেল হয় না। 
যতkণ ঈ রেক জানা না হয়, তাঁর icায় আমার icায় eক না হয়, যতkণ না “আিম যnt” িঠক েবাধ হয়, 
ততkণ িতিন পাপ-পুণয্ েবাধ, সুখ-dঃখ েবাধ, িচ-a িচ েবাধ, ভাল-মn েবাধ েরেখ েদন; Sense of 
responsibility েরেখ েদন; তা না হেল তাঁর মায়ার সংসার েকমন কের চলেব? 
 
        “ঠাকুেরর ভিkর কথা যত ভািবেতিছ, ততi aবাk হiেতিছ। েকশব েসন হিরনাম কেরন, ঈ রিচnা 
কেরন, aমিন তাঁেক েদখেত ছুেটেছন, -- aমিন েকশব আপনার েলাক হেলন। তখন কােpেনর কথা আর নেলন 
না। িতিন িবলােত িগয়ািছেলন, সােহবেদর সে  েখেয়েছন, কনয্ােক িভn জািতেত িববাহ িদয়ােছন -- e-সব কথা 
েভেস েগল! কলুিট খাi, কাঁটায় আমার িক কাজ? ভিkসূেt সাকারবাদী, িনরাকারবাদী eক হয়; িহn ু মুসলমান, 

ী ান eক হয়; চাির বণর্ eক হয়। ভিkরi জয়। ধনয্ ীরামকৃ ! েতামারi জয়। তুিম সনাতন ধেমর্র ei 
িব জনীন ভাব আবার মূিতর্মান কিরেল। তাi বুিঝ েতামার eত আকষর্ণ! সকল ধমর্াবলmীেদর তুিম পরমাtীয়-
িনিবর্েশেষ আিল ন কিরেতছ! েতামার eক কি পাথর ভিk। তুিম েকবল েদখ -- anের ঈ ের ভালবাসা o ভিk 
আেছ িকনা। যিদ তা থােক aমিন েস েতামার পরম আtীয় -- িহnরু যিদ ভিk েদখ, aমিন েস েতামার আtীয় -
- মুসলমােনর যিদ আlার uপর ভিk থােক, েসo েতামার আপনার েলাক -- ী ানেদর যিদ যী র uপর ভিk 
থােক, েসo েতামার পরম আtীয়। তুিম বল েয, সব নদীi িভn িদgেদশ হiেত আিসয়া eক সমুdমেধয্ 
পিড়েতেছ। সকেলরi uেdশয্ eক সমুd। 
 
        “ঠাকুর ei জগৎ spবৎ বলেছন না। বেলন, ‘তাহেল oজেন কম পেড়’। মায়াবাদ নয়। িবিশ াৈdতবাদ। 
েকন না, জীবজগৎ aলীক বলেছন না, মেনর ভুল বলেছন না। ঈ র সতয্ আবার মানুষ সতয্, জগৎ সতয্। 
জীবজগৎিবিশ  bh। িবিচ েখালা বাদ িদেল সব েবলটা পাoয়া যায় না। 
 
        “ িনলাম, ei জগৎbhা  মহািচদাকােশ আিবভূর্ত হiেতেছ আবার কােল লয় হiেতেছ -- মহাসমুেd তর  
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uিঠেতেছ আবার কােল লয় হiেতেছ! আনnিসnুনীের aনn-লীলাহরী! e লীলার আিদ েকাথায়? an েকাথায়? 
তাহা মুেখ বিলবার েজা নাi -- মেন িচnা কিরবার েজা নাi। মানুষ কতটুকু! তার বুিdi বা কতটুকু! িনলাম 
মহাপুrেষরা সমািধs হেয় েসi িনতয্ পরমপুrষেক দশর্ন কেরেছন -- িনতয্ লীলাময় হিরেক সাkাৎকার 
কেরেছন। aবশয্ কেরেছন, েকননা ঠাকুর ীরামকৃ o বিলেতেছন। তেব e-চমর্চেk নয়, েবাধ হয় িদবয্চkু 
যাহােক বেল তাহার dারা; েয িদবয্চkু পাiয়া aজুর্ন িব rপ-দশর্ন কেরিছেলন, েয চkুর dারা ঋিষরা আtার 
সাkাৎকার কেরিছেলন, েয িদবয্চkুর dারা ঈশা তাঁহার sগর্ীয় িপতােক aহরহ দশর্ন কিরেতন। েস চkু িকেস হয়? 
ঠাকুেরর মুেখ িনলাম বয্াকুলতার dারা হয়। eখন েস বয্াকলুতা হয় েকমন কের, সংসার িক তয্াগ করেত হেব? 
কi, তাo েতা আজ বলেলন না।” 
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দশম পিরেcদ 
 

সnয্াসী স য় কিরেব না -- ঠাকুর ‘মদগত-anরাtা’ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের কালীমিnের আেছন। িতিন িনেজর ঘের েছাট খাটিটেত পূবর্াসয্ হiয়া বিসয়া 
আেছন। ভkগণ েমেঝর uপর বিসয়া আেছন। আজ কািতর্ক মােসর কৃ া সpমী, 25েশ কািতর্ক, iংেরজী 9i 
নেভmর, 1884 ী াb (রিববার)। 
 
        েবলা pায় di pহর। মাsার আিসয়া েদিখেলন, ভেkরা kেম kেম আিসেতেছন। ীযুk িবজয়কৃ  
েগাsামীর সে  কেয়কিট bাhভk আিসয়ােছন। পূজারী রাম চkবতর্ীo আেছন। kেম মিহমাচরণ, নারায়ণ, 
িকেশারী আিসেলন। eকটু পের আরo কেয়কিট ভk আিসেলন। 
 
        শীেতর pারm। ঠাকুেরর জামার pেয়াজন হiয়ািছল, মাsারেক আিনেত বিলয়ািছেলন। িতিন লংkেথর জামা 
ছাড়া eকিট িজেনর জামা আিনয়ািছেলন; িকnt ঠাকুর িজেনর জামা আিনেত বেলন নাi। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তুিম বরং eকটা িনেয় যাo। তুিমi পরেব। তােত েদাষ নাi। আcা, 
েতামায় িকরকম জামার কথা বেলিছলাম। 
 
        মাsার -- আjা, আপিন সাদািসেদ জামার কথা বেলিচেলন, িজেনর জামা আিনেত বেলন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব িজেনরটা িফিরেয় িনেয় যাo। 
 
        (িবজয়ািদর pিত) -- “েদখ, dািরক বাবু বনাত িদছল। আবার েখা ারাo আনেল। িনলাম না। -- [ঠাকুর আর 
িক বিলেত যাiেতিছেলন। eমন সময় িবজয় কথা কিহেলন।] 
 
        িবজয় -- আjা -- তা বiিক! যা দরকার কােজi িনেত হয়। eকজেনর েতা িদেতi হেব। মানুষ ছাড়া আর 
েক েদেব? 
 
        ীরামকৃ  -- েদবার েসi ঈ র! শা ড়ী বলেল, আহা বuমা, সকেলরi েসবা করবার েলাক আেছ, েতামার 
েকu পা িটেপ িদত েবশ হত। বu বলেল, oেগা! আমার পা হির িটপেবন, আমার কাrেক দরকার নাi। েস 
ভিkভােব oi কথা বলেল। 
 
        “eকজন ফিকর আকবর শার কােছ িকছু টাকা আনেত িগছল। বাদশা তখন নমাজ পড়েছ আর বলেছ, েহ 
েখাদা! আমায় ধন দাo, েদৗলত দাo। ফিকর তখন চেল আসবার uপkম করেল। িকnt আকবর শা তােক বসেত 
iশারা করেলন। নমােজর পর িজjাসা করেলন, তুিম েকন চেল যািcেল। েস বলেল, আপিনi বলিছেলন ধন 
দাo, েদৗলত দাo। তাi ভাবলাম, যিদ চাiেত হয়, িভখারীর কােছ েকন? েখাদার কােছ চাiব!” 
 
        িবজয় -- গয়ােত সাধু েদেখিছলাম, িনেজর েচ া নাi। eকিদন ভkেদর খাoয়াবার icা হল। েদিখ েকাথা 
েথেক, মাথায় কের ময়দা িঘ eেস পড়ল। ফলটলo eল। 
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[স য় o িতন ে ণীর সাধু ] 

 
        ীরামকৃ  (িবজয়ািদর pিত) -- সাধুর িতন ে ণী। utম, মধয্ম aধম। utম যারা খাবার জেনয্ েচ া 
কেরন না। মধয্ম o aধম েযমন দ ী-ফ ী। মধয্ম, তারা ‘নেমা নারায়ণ’! বেল দাঁড়ায়। যারা aধম তারা না িদেল 
ঝগড়া কের। (সকেলর হাসয্) 
 
        “utম ে ণীর সাধুর aজগরবৃিt। বেস খাoয়া পােব। aজগর নেড় না। eকিট েছাকরা সাধু -- বাল-
bhচারী -- িভkা করেত িগিছল, eকিট েমেয় eেস িভkা িদেল। তার বেk sন েদেখ সাধু মেন করেল বুেক 
েফাঁড়া হেয়েছ, তাi িজjাসা করেল। পের বািড়র িগnীরা বুিঝেয় িদেল েয, oর গেভর্ েছেল হেব বেল ঈ র 
sেনেত dg িদেবন; তাi ঈ র আেগ থাকেত তার বেnাবs করেছন। ei কথা েন েছাকরা সাধুিট aবাk। তখন 
েস বলেল, তেব আমার িভkা করবার দরকার েনi; আমার জনয্o খাবার আেছ।” 
 
        ভেkরা েকহ েকহ মেন কিরেতেছন, তেব আমােদরo েতা েচ া না করেল হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- যার মেন আেছ েচ া দরকার, তার েচ া করেতi হেব। 
 
        িবজয় -- ভkমােল eকিট েবশ গl আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম বেলা না। 
 
        িবজয় -- আপিনi বলুন না। 
 
        ীরামকৃ  -- না তুিমi বেলা! আমার aত মেন নাi। pথম pথম নেত হয়। তাi আেগ আেগ o-সব 

নতাম। 
 

[ঠাকুেরর aবsা -- eক রামিচnা -- পূণর্jান o েpেমর লkণ ] 
 
        ীরামকৃ  -- আমার eখন েস aবsা নয়। হনুমান বেলিছল, আিম িতিথ-নkt জািন না, eক রামিচnা 
কির। 
 
        “চাতক চায় েকবল ফিটক জল। িপপাসায় pাণ যায়, uচুঁ হেয় আকােশর জল পান করেত চায়। গ া-যমুনা 
সাত সমুd জেল পূণর্। েস িকnt পৃিথবীর জল খােব না। 
 
        “রাম-লkণ পmা সেরাবের িগেয়েছন। লkণ েদিখেলন, eকিট কাক বয্াকুল হেয় বারবার জল েখেত যায়, 
িকnt খায় না। রামেক িজjাসা করেত িতিন বলেলন, ভাi, e কাক পরমভk। aহিনর্িশ রামনাম জপ করেছ! 
eিদেক জলতৃ ায় ছািত েফেট যােc, িকnt েখেত পারেছ না। ভাবেছ েখেত েগেল পােছ রামনাম জপ ফাঁক যায়! 
হলধারীেক পূিণর্মার িদন বললুম, দাদা! আজ িক aমাবসয্া? (সকেলর হাসয্) 
 
        (সহােসয্) -- “হয্াঁেগা! েনিছলাম, যখন aমাবসয্া-পূিণর্মা ভুল হেব তখন পূণর্jান হয়। হলধারী তা িব াস 
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করেব েকন, হলধারী বলেল, e কিলকাল! eেক আবার েলােক মােন! যার aমাবসয্া-পূিণর্মােবাধ নাi”। 
 
        ঠাকুর e-কথা বিলেতিছেলন, eমন সময় মিহমাচরণ আিসয়া uপিsত। 
 
        ীরামকৃ  (সসmেম) -- আসুন, আসুন। বসুন! 
 
        (িবজয়ািদ ভেkর pিত) -- “e aবsায় ‘aমুক িদন’ মেন থােক না। েসিদন েবণী পােলর বাগােন uৎসব; 
িদন ভুল হেয় েগল। ‘aমুক িদন সংkািn ভাল কের হিরনাম করব’ -- e-সব আর িঠক তােক না। (িকয়ৎkণ 
িচnার পর) তেব aমুক আসেব বলেল মেন থােক।” 
 

[ ীরামকৃে র মন-pাণ েকাথায় -- ঈ রলাভ o udীপন ] 
 
        ঈ ের েষাল আনা মন েগেল ei aবsা। রাম িজjাসা করেলন, হনুমান, তুিম সীতার সংবাদ eেনছ; 
িকrপ তাঁেক েচেখ eেল আমায় বল। হনুমান বলেল রাম, েদখলাম সীতার ধু শরীর পেড় আেছ। তার িভতের মন 
pাণ নাi। সীতার মন-pাণ েয িতিন েতামার পাদপেd সমপর্ণ কেরেছন! তাi ধু শরীর পেড় আেছ। আর কাল 
(যম) আনােগানা করেছ! িকnt িক করেব, ধু শরীর; মন-pাণ তােত নাi। 
 
        “যাঁেক িচnা করেব তার সtা পাoয়া যায়। aহিনর্শ ঈ রিচnা করেল ঈ েরর সtা লাভ হয়। লুেনর পুতুল 
সমুd মাপেত িগেয় তাi হেয় েগল। 
 
        “বi বা শােstর িক uেdশয্? ঈ রলাভ। সাধুর পঁুিথ eকজন খুেল েদখেল, pেতয্ক পাতােত েকবল ‘রাম’ 
নাম েলখা আেছ। আর িকছু নাi। 
 
        “ঈ েরর uপর ভালবাসা eেল eকটুেতi udীপন হয়। তখন eকবার রামনাম করেল েকািট সnয্ার ফল 
হয়। 
 
        “েমঘ েদখেল ময়ূেরর udীপন হয়, আনেn েপখম ধের নৃতয্ কের। ীমতীরo েসirপ হত। েমঘ েদখেলi 
কৃ েক মেন পড়ত। 
 
        “ৈচতনয্েদব েমড়গাঁর কাছ িদেয় যািcেলন। নেলন, e-গাঁেয়র মািটেত েখাল ৈতয়ার হয়। aমিন ভােব 
িবhল হেলন, -- েকননা হিরনাম কীতর্েনর সময় েখাল বােজ। 
 
        “কার udীপন হয়? যার িবষয়বুিd তয্াগ হেয়েছ। িবষয়রস যার িকেয় যায় তারi eকটুেতi udীপন হয়। 
েদশলাi িভেজ থাকেল হাজার ঘেষা, jলেব না। জলটা যিদ িকেয় যায়, তাহেল eকটু ঘষেলi দp কের jেল 
uেঠ।” 
 

[ঈ রলােভর পর dঃেখ-মরেণ িsরবুিd o আtসমপর্ণ ] 
 
        “েদেহর সুখ-dঃখ আেছi। যার ঈ রলাভ হেয়েছ েস মন, pাণ, েদহ, আtা সমs তাঁেক সমপর্ণ কের। 
পmা সেরাবের sােনর সময় রাম-লkণ সেরাবেরর িনকট মািটেত ধনুক gঁেজ রাখেলন। sােনর পর uেঠ লkণ 
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তুেল েদেখন েয, ধনুক রkাk হেয় রেয়েছ। রাম েদেখ বলেলন, ভাi েদখ েদখ, েবাধ হয় েকান জীবিহংসা হল। 
লkণ মািট খঁুেড় েদেখন eকটা বড় েকালা বয্াঙ। মুমূষর্ aবsা। রাম কrণsের বলেত লাগেলন, ‘েকন তুিম শb 
কর নাi, আমরা েতামােক বাঁচাবার েচ া করতাম! যখন সােপ ধের, তখন েতা খুব িচৎকার কর।’ েভক বলেল, 
‘রাম! যখন সােপ ধের তখন আিম ei বেল িচৎকার কির -- রাম রkা কেরা, রাম রkা কেরা। eখন েদখিছ রামi 
আমায় মারেছন! তাi চুপ কের আিছ’।” 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

s-srেপ থাকা িকrপ -- jানেযাগ বড় কিঠন 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরেলন o মিহমািদ ভkেদর েদিখেতেছন। 
 
        ঠাকুর িনয়ািছেলন েয, মিহমাচরণ gr মােনন না। eiবার ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- grবােকয্ িব াস করা uিচত। grর চিরt িদেক েদখবার দরকার নাi। ‘যদয্িপ আমার gr 

িঁড় বািড় যায়, তথািপ আমার gr িনতয্ানn রায়।’ 
 
        “eকজন চnী ভাগবত েশানােতা। েস বলেল, ঝাড়ু asৃশয্ বেট িকnt sানেক d কের।” 
 
        মিহমাচরণ েবদাnচচর্া কেরন। uেdশয্ bhjান। jানীর পথ aবলmন কিরয়ােছন o সবর্দা িবচার কেরন। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- jানীর uেdশয্ s-srপেক জানা; eরi নাম jান, eরi নাম মুিk। 
পরমbh, iিনi িনেজর srপ। আিম আর পরমbh eক, মায়ার দrন জানেত েদয় না। 
 
        “হিরশেক বললুম, আর িকছু নয়, েসানার uপর েঝাড়া কতক মািট পেড়েছ, েসi মািট েফেল েদoয়া। 
 
        “ভেkরা ‘আিম’ রােখ, jানীরা রােখ না। িকrেপ s-srেপ থাকা যায় নয্াংটা uপেদশ িদত, -- মন বুিdেত 
লয় কর, বুিd আtােত লয় কর, তেব s-srেপ থাকেব। 
 
        “িকnt ‘আিম’ থাকেবi থাকেব; যায় না। েযমন aনn জলরািশ, uপের িনেচ, সmুেখ িপছেন, ডাiেন বােম, 
জল পিরপূণর্! েসi জেলর মেধয্ eকিট জলপণূর্ কুm আেছ। িভতের বািহের জল, িকnt তবু o কুmিট আেছ। ‘আিম’ 
rপ কুm।” 
 

[পূবর্কথা -- কালীবািড়েত বjপাত -- bhjানীর শিরর o চিরt ] 
 
        “jানীর শরীর েযমন েতমনi থােক; তেব jানািgেত কামািদিরপু দg হেয় যায়। কালীবািড়েত aেনকিদন 
হল ঝড়-বৃি  হেয় কালীঘের বjপাত হেয়িছল। আমরা িগেয় েদখলাম, কপাটgিলর িকছু হয় নাi; তেব iskুgিলর 
মাথা েভেঙ িগিছল। কপাটgিল েযন শরীর, কামািদ আসিk েযন iskুgিল। 
 
        “jানী েকবল ঈ েরর কথা ভালবােস। িবষেয়র কথা হেল তার বড় ক  হয়। িবষয়ীরা আলাদা েলাক। 
তােদর aিবদয্া-পাগিড় খেস না। তাi িফের-ঘুের oi িবষেয়র কথা eেন েফেল। 
 
        “েবেদেত সpভূিমর কথা আেছ। প মভূিমেত যখন jানী uেঠ, তখন ঈ রকথা বi নেতo পাের না, আর 
বলেতo পাের না। তখন তার মুখ েথেক েকবল jান uপেদশ েবেরায়।” 
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        ei সমs কথায় ীরামকৃ  িক িনেজর aবsা বণর্না কিরেতেছন? ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- “েবেদ আেছ 
‘সিcদানn bh।’ bh eকo নয়, dio নয়। eক-dেয়র মেধয্। aিso বলা যায় না, নািso বলা যায় না। তেব 
aিs-নািsর মেধয্।” 
 

[ ীরামকৃ  o ভিkেযাগ -- রাগভিk হেল ঈ রলাভ ] 
 
        ীরামকৃ  -- রাগভিk eেল, aথর্াৎ ঈ ের ভালবাসা eেল তেব তাঁেক পাoয়া যায়। ৈবধীভিk হেতo 
েযমন েযেতo েতমন। eত জপ, eত ধয্ান করেব, eত যাগ-যj-েহাম করেব, ei ei uপচাের পূজা করেব, 
পূজার সময় ei ei মnt পাঠ করেব -- ei সকেলর নাম ৈবধীভিk। হেতo েযমন, েযেতo েতমন! কত েলােক 
বেল, আর ভাi, কত হিবষয্ করলুম, কতবার বািড়েত পূজা আনলুম, িকnt িক হল? 
 
        “রাগভিkর িকnt পতন নাi! কােদর রাগভিk হয়? যােদর পূবর্জেn aেনক কাজ করা আেছ। aথবা যারা 
িনতয্িসd। েযমন eকটা েপােড়া বািড়র বনজ ল কাটেত কাটেত নল-বসােনা েফায়ারা eকটা েপেয় েগল! মািট-
সুরিক ঢাকা িছল; যাi সিরেয় িদেল aমিন ফরফর কের জল uঠেত লাগল! 
 
       “যােদর রাগভিk তারা eমন কথা বেল না, ‘ভাi, কত হিবষয্ করলমু -- িকnt িক হল!’ যারা নূতন চাষ 
কের তােদর যিদ ফসল না হয়, জিম েছেড় েদয়। খানদািন চাষা ফসল েহাক আর না েহাক, আবার চাষ করেবi। 
তােদর বাপ-িপতামহ চাষািগির কের eেসেছ, তারা জােন েয চাষ কেরi েখেত হেব। 
 
        “যােদর রাগভিk, তােদরi আnিরক। ঈ র তােদর ভার লন। হাসপাতােল নাম েলখােল -- আরাম না হেল 
ডাkার ছােড় না। 
 
        “ঈ র যােদর ধের আেছন তােদর েকান ভয় নাi। মােঠর আেলর uপর চলেত চলেত েয েছেল বাপেক ধের 
থােক েস পড়েলo পড়েত পাের -- যিদ aনয্মনs হেয় হাত েছেড় েদয়। িকnt বাপ েয েছেলেক ধের থােক েস 
পেড় না।” 
 

[রাগভিk হেল েকবল ঈ রকথা -- সংসারতয্াগ o গৃহs ] 
 
        “িব ােস িক না হেত পাের? যার িঠক, তার সব তােত িব াস হয়, -- সাকার-িনরাকার, রাম, কৃ , 
ভগবতী। 
 
        “o-েদেশ যাবার সময় রাsায় ঝড়-বৃি  eেলা। মােঠর মাঝখােন আবার ডাকােতর ভয়। তখন সবi বললুম 
-- রাম, কৃ , ভগবতী; আবার বললুম, হনুমান! আcা সব বললুম -- eর মােন িক? 
 
        “িক জােনা, যখন চাকর বা দাসী বাজােরর পয়সা লয় তখন বেল বেল লয়, eটা আলুর পয়সা, eটা 
েবgেনর পয়সা, egেলা মােছর পয়সা। সব আলাদা। সব িহসাব কের লেয় তারপর েদয় িমিশেয়। 
 
        “ঈ েরর uপর ভালবাসা eেল েকবল তাঁরi কথা কiেত icা কের। েয যােক ভালবােস তার কথা নেত 
o বলেত ভাল লােগ। 
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        “সংসারী েলাকেদর েছেলর কথা বলেত বলেত লাল পেড়। যিদ েকu েছেলর সুখয্াত কের েতা aমিন 
বলেব, oের েতার খুেড়ার জনয্ পা েধাবার জল আন। 
 
        “যারা পায়রা ভালবােস, তােদর কােছ পায়রার সুখয্াত করেল বড় খুিশ। যিদ েকu পায়রার িনnা কের, 
তাহেল বেল uঠেব, েতার বাপ-েচৗd পুrষ কখন িক পায়রার চাষ কেরেছ?” 
 
        ঠাকুর মিহমাচরণেক বিলেতেছন। েকননা মিহমা সংসারী। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- সংসার eেকবাের তয্াগ করবার িক দরকার? আসিk েগেলi হল। তেব 
সাধন চাi। iিndয়েদর সে  যুd করেত হয়। 
 
        “েকlার িভতর েথেক যুd করাi আরo সুিবধা -- েকlা েথেক aেনক সাহাযয্ পাoয়া যায়। সংসার েভােগর 
sান, eক-eকিট িজিনস েভাগ কের aমিন তয্াগ করেত হয়। আমার সাধ িছল েসানার েগাট পির। তা েশেষ 
পাoয়াo েগল, েসানার েগাট পরলুম; পরবার পর িকnt তৎkণাৎ খুলেত হেব। 
 
        “েপঁয়াজ েখলুম আর িবচার করেত লাগলুম, -- মন, eর নাম েপঁয়াজ। তারপর মুেখর িভতর eকবার 
eিদক-oিদক, eকবার েসিদক কের তারপর েফেল িদলুম।” 
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dাদশ পিরেcদ 
 

সংকীতর্নানেn 
 
        আজ eকজন গায়ক আসেব, সmpদায় লiয়া কীতর্ন কিরেব। ঠাকুর ীরামকৃ  মােঝ মােঝ ভkেদর 
িজjাসা কিরেতেছন, কi কীতর্ন কi? 
 
        মিহমা বিলেতেছন -- আমরা েবশ আিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, eেতা আমােদর বারমাস আেছ। 
 
        েনপেথয্ eকজন বিলেতেছন, ‘কীতর্ন eেসেছ।’ 
 
        ীরামকৃ  আনেn পূণর্ হেয় েকবল বলেলন, “aয্াঁ, eেসেছ?” 
 
        ঘেরর দিkণ-পূেবর্ লmা বারাnায় মাdর পাতা হiল। ীরামকৃ  বিলেতেছন, “গ াজল eকটু েদ, যত 
িবষয়ীরা পা িদেc।” 
 
        বালীিনবাসী পয্ারীবাবুর পিরবােররা o েমেয়রা কালীমিnর দশর্ন কিরেত আিসয়ােছ, কীতর্ন হiবার uেদয্াগ 
েদিখয়া তাহােদর িনবার icা হiল। eকজন ঠাকুরেক আিসয়া বিলেতেছ, “তারা িজjাসা করেছ ঘের িক জায়গা 
হেব, তারা িক বসেত পাের?” ঠাকুর কীতর্ন িনেত িনেত বিলেতেছন, “না, না।” (aথর্াৎ ঘের) জায়গা েকাথায়? 
 
        eমন সময় নারায়ণ আিসয়া uপিsত হiেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “তুi েকন eেসিছস? aত েমেরেছ -- েতার বািড়র েলাক।” নারাণ ঠাকুেরর ঘেরর িদেক 
যাiেতেছন েদিখয়া ঠাকুর বাবুরামেক iি ত কিরেলন, “oেক েখেত িদস।” 
 
        নারাণ ঘেরর মেধয্ েগেলন। হঠাৎ ঠাকুর uিঠয়া ঘের pেবশ কিরেলন। নারাণেক িনেজর হােত খাoয়াiেবন। 
খাoয়াiবার পর আবার কীতর্েনর sােন আিসয়া বিসেলন। 
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tেয়াদশ পিরেcদ 
 

ভkসে  সংকীতর্নানেn 
 
        aেনক ভেkরা আিসয়ােছন। ীযুk িবজয় েগাsামী, মিহমাচরণ, নারায়ণ, aধর, মাsার, েছাট েগাপাল 
iতয্ািদ। রাখাল, বলরাম তখন ীবৃnাবনধােম আেছন। 
 
        েবলা 3-4টা বািজয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  বারাnায় কীতর্ন িনেতেছন। কােছ নারাণ আিসয়া বিসেলন। 
aনয্ানয্ ভেkরা চতুিদর্েক বিসয়া আেছন। 
 
        eমন সময় aধর আিসয়া uপিsত হiেলন। aধরেক েদিখয়া ঠাকুর েযন শশবয্s হiেলন। aধর pণাম 
কিরয়া আসন gহণ কিরেল ঠাকুর তাঁহােক আরo কােছ বিসেত iি ত কিরেলন।  
 
        কীতর্িনয়া কীতর্ন সমাp কিরেলন। আসর ভ  হiল। uদয্ানমেধয্ ভেkরা eিদক-oিদক েবড়াiেতেছন। েকহ 
েকহ মা কালীর o রাধাকােnর মিnের আরিত দশর্ন কিরেত েগেলন। 
 
        সnয্ার পর ঠাকুেরর ঘের আবার ভেkরা আিসেলন। 
 
        ঠাকুেরর ঘেরর মেধয্ আবার কীতর্ন হiবার uেদয্াগ হiেতেছ। ঠাকুেরর খুব uৎসাহ, বিলেতেছন েয, 
“eিদেক eকটা বািত দাo।” ডবল বািত jািলয়া েদoয়ােত খুব আেলা হiল। 
 
        ঠাকুর িবজয়েক বিলেতেছন, “তুিম aমন জায়গায় বসেল েকন? eিদেক সের eস।” 
 
        eবার সংকীতর্ন খুব মাতামািত হiল। ঠাকুর মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন। ভেkরা তাঁহােক খুব 
েবড়াiয়া েবড়াiয়া নািচেতেছন। িবজয় নৃতয্ কিরেত কিরেত িদগmর হiয়া পিড়য়ােছন। hশঁ নাi। 
 
        কীতর্নােn িবজয় চািব খঁুিজেতেছন, েকাথায় পিড়য়া িগয়ােছ। ঠাকুর বিলেতেছন, “eখােনo eকটা হিরেবাল 
খায়।” ei বিলয়া হািসেতেছন। িবজয়েক আরo বিলেতেছন, “o সব আর েকন” (aথর্াৎ তার চািবর সে  সmকর্ 
রাখা েকন)! 
 
        িকেশারী pণাম কিরয়া িবদায় লiেতেছন। ঠাকুর েযন েsেহ আdর্ হiয়া তাঁহার বেk হাত িদেলন আর 
বিলেলন, “তেব eেসা।” কথাgিল েযন কrণামাখা। িকয়ৎkণ পের মিণ o েগাপাল কােছ আিসয়া pণাম কিরেলন 
-- তাঁহারা িবদায় লiেবন। আবার েসi েsহমাখা কথা। কথাgিল হiেত েযন মধু ঝিরেতেছ। বিলেতেছন, “কাল 
সকােল uেঠ েযo, আবার িহম লাগেব?” 
 

[ভk সে  – ভkকথাpসে  ]  
 
        মিণ eবং েগাপােলর আর যাoয়া হiল না, তাঁহারা আজ রােt থািকেবন। তাঁহারা o আরo 2/1 জন ভk 
েমেঝেত বিসয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীযুk রাম চkবতর্ীেক বিলেতেছন, “রাম, eখােন েয আর-
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eকখািন পােপাশ িছল। েকাথায় েগল?” 
 
        ঠাকুর সমs িদন aবসর পান নাi -- eকটু িব াম কিরেত পান নাi। ভkেদর েফিলয়া েকাথায় যাiেবন! 
eiবার eকবার বিহর্েদেশ যাiেতেছন। ঘের িফিরয়া আিসয়া েদিখেলন েয, মিণ রামলােলর িনকট গান িলিখয়া 
লiেতেছন -- 
 
 “তার তািরিণ! 
 eবার tিরত কিরেয় তপন-তনয়-tািসত” -- iতয্ািদ। 
 
        ঠাকুর মিণেক িজjাসা কিরেতেছন, “িক িলখেছা?” গােনর কথা িনয়া বিলেলন, “e েয বড় গান।” 
 
        রােt ঠাকুর eকটু সুিজর পােয়স o eকখািন িক dখািন লুিচ খান। ঠাকুর রামলালেক বিলেতেছন, “সুিজ িক 
আেছ?” 
 
        গান eক লাiন d’লাiন িলিখয়া মিণ েলখা বn কিরেলন। 
 
        ঠাকুর েমেঝেত আসেন বিসয়া সুিজ খাiেতেছন। 
 
        ঠাকুর আবার েছাট খাটিটেত বিসেলন। মাsার খােটর পা র্িsত পােপােশর uপর বিসয়া ঠাকুেরর সিহত কথা 
কিহেতেছন। ঠাকুর নারায়েণর কথা বিলেত বিলেত ভাবযুk হiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আজ নারায়ণেক েদখলুম। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, েচাখ েভজা। মুখ েদেখ কাnা েপল। 
 
        ীরামকৃ  -- oেক েদখেল েযন বাৎসলয্ হয়। eখােন আেস বেল oেক বািড়েত মাের। oর হেয় বেল eমন 
েকu নাi। ‘কুbা েতামায় কু েবাঝায়। রাiপেk বুঝায় eমন েকu নাi।’ 
 
        মাsার (সহােসয্) -- হিরপদর বািড়েত বi েরেখ পলায়ন। 
 
        ীরামকৃ  -- oটা ভাল কের নাi। 
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়ােছন। িকয়ৎkণ পের কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, oর খুব সtা। তা না হেল কীতর্ন নেত নেত আমায় টােন! ঘেরর িভতর আমার 
আসেত হল। কীতর্ন েফেল আসা -- e কখনo হয় নাi। 
 
        ঠাকুর চুপ কিরেলন। িকয়ৎkণ পের আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- oেক ভােব িজjাসা কেরিছলুম। তা eককথায় বলেল -- “আিম আনেn আিছ।” (মাsােরর 



1884, 9i নেভmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

pিত) তুিম oেক িকছু িকেন মােঝ মােঝ খাio -- বাৎসলয্ভােব। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  েতজচেndর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eকবার oেক িজjাসা কের েদেখা, eেকবার আমায় o িক বেল, -- jানী, 
িক িক বেল? নলুম, েতজচnd নািক বড় কথা কয় না। (েগাপােলর pিত) -- েদখ্, েতজচndেক শিন-ম লবাের 
আসেত বিলস। 
 

[দিkেণ র-মিnের -- েগাsামী, মিহমাচরণ pভৃিত সে  ] 
 
        েমেঝেত আসেনর uপর ঠাকুর uপিব । সুিজ খাiেতেছন। পাে র্ eকিট িপলসুেজর uপর pদীপ জিলেতেছ। 
ঠাকুেরর কােছ মাsার বিসয়া আেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “িকছু িমি  িক আেছ?” মাsার নূতন gেড়র সেnশ 
আিনয়ািছেলন। রামলালেক বিলেলন, সেnশ তােকর uপর আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক, আন না। 
 
        মাsার বয্s হiয়া তাক খঁুিজেত েগেলন। েদিখেলন, সেnশ নাi, েবাধহয় ভkেদর েসবায় খরচ হiয়ােছ। 
apstত হiয়া ঠাকুেরর কােছ িফিরয়া আিসয়া বিসেলন। ঠাকুর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা eকবার েতামার sুেল িগেয় যিদ েদিখ -- 
 
        মাsার ভািবেতেছন, uিন নারায়ণেক sুেল েদিখেত যাiবার icা কিরেতেছন। 
 
        মাsার -- আমােদর বাসায় িগেয় বসেল েতা হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- না, eকটা ভাব আেছ। িক জােনা, আর েকu েছাকরা আেছ িকনা eকবার েদখতুম। 
 
        মাsার -- aবশয্ আপিন যােবন। aনয্ েলাক েদখেত যায়, েসirপ আপিনo যােবন। 
 
        ঠাকুর আহারােn েছাট খাটিটেত িগয়া বিসেলন। eকিট ভk তামাক সািজয়া িদেলন। ঠাকুর তামাক 
খাiেতেছন। iিতমেধয্ মাsার o েগাপাল বারাnায় বিসয়া rিট o ডাল iতয্ািদ জলখাবার খাiেলন। তাঁহারা 
নহবেত ঘের iেবন িঠক কিরয়ােছন। 
 
        খাবার পর মাsার খােটর পা র্s পােপােশ আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- নহবেত যিদ হাঁিড়কুিড় থােক? eখােন েশােব? ei ঘের? 
 
        মাsার -- েয আেj।  
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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

েসবকসে  
 
        রাত 10টা-11টা হiল। ঠাকুর েছাট খাটিটেত তািকয়া েঠসান িদয়া িব াম কিরেতেছন। মিণ েমেঝেত বিসয়া 
আেছন। মিণর সিহত ঠাকুর কথা কিহেতেছন। ঘেরর েদoয়ােলর কােছ েসi িপলসুেজর uপর pদীেপ আেলা 
jিলেতেছ। 
 
        ঠাকুর aেহতুক কৃপািসnু। মিণর েসবা লiেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, আমার পা টা কামড়ােc। eকটু হাত বুিলয়া দাo েতা। 
 
        মিণ ঠাকুেরর পাদমূেল েছা  খাটিটর uপর বিসেলন o েকােল তাঁহার পা dখািন লiয়া আেs আেs হাত 
বুলাiেতেছন। ঠাকুর মােঝ মােঝ কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আজ সব েকমন কথা হেয়েছ? 
 
        মিণ -- আjা খুব ভাল। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আকবর বাদশােহর েকমন কথা হল? 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বেলা েদিখ? 
 
        মিণ -- ফিকর আকবর বাদশােহর সে  েদখা করেত eেসিছল। আকবর শা তখন নমাজ পড়িছল। নমাজ 
পড়েত পড়েত ঈ েরর কােছ ধন-েদৗলত চািcল, তখন ফিকর আেs আেs ঘর েথেক চেল যাবার uপkম করেল। 
পের আকবর িজjাসা করােত বলেল, যিদ িভkা করেত হয় িভখারীর কােছ েকন করব! 
 
        ীরামকৃ  -- আর িক িক কথা হেয়িছল? 
 
        মিণ -- স েয়র কথা খুব হল। 
 
        ীরামকৃ  -- (সহােসয্) -- িক িক হল? 
 
        মিণ -- েচ া যতkণ করেত হেব েবাধ থােক, ততkণ েচ া করেত হয়। স েয়র কথা িসঁিথেত েকমন 
বেলিছেলন! 
 
        ীরামকৃ  -- িক কথা? 
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        মিণ -- েয তাঁর uপর সব িনভর্র কের, তার ভার িতিন লন। নাবালেকর েযমন aিছ সব ভার নয়। আর-
eকিট কথা েনিছলাম েয, িনমntণ বািড়েত েছাট েছেল িনেজ বসবার জায়গা িনেত পাের না। তােক েখেত েকu 
বিসয়া েদয়। 
 
        ীরামকৃ  -- না। o হেলা না, বােপ েছেলর হাত ধের লেয় েগেল েস েছেল আর পেড় না। 
 
        মিণ -- আর আজ আপিন িতনরকম সাধুর কথা বেলিছেলন। utম সাধু েস বেস েখেত পায়। আপিন 
েছাকরা সাধুিটর কথা বলেলন, েমেয়িটর sন েদেখ বেলিছল, বুেক েফাঁড়া হেয়েছ েকন? আরo সব চমৎকার 
চমৎকার কথা বলেলন, সব েশেষর কথা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক িক কথা? 
 
        মিণ -- েসi পmার কােকর কথা। রামনাম aহিনর্শ জপ করেছ, তাi জেলর কােছ যােc িকnt েখেত পারেছ 
না। আর েসi সাধুর পঁুিথর কথা, -- তােত েকবল “o ঁ রাম  eiিট েলখা। আর হনুমান রামেক যা বলেলন -- 
 
        ীরামকৃ  -- িক বলেলন? 
 
        মিণ -- সীতােক েদেখ eলুম, ধু েদহিট পেড় রেয়েছ, মন-pাণ েতামার পােয় সব সমপর্ণ কেরেছন! 
 
        “আর চাতেকর কথা, -- ফিটক জল বi আর িকছু খােব না। 
 
        “আর jানেযাগ আর ভিkেযােগর কথা।” 
 
        ীরামকৃ  -- িক? 
 
        মিণ -- যতkণ ‘কুm’ jান, ততkণ “আিম কুm” থাকেবi থাকেব। যতkণ ‘আিম’ jান, ততkণ “আিম 
ভk, তুিম ভগবান।” 
 
        ীরামকৃ  -- না, ‘কুm’ jান থাকুক আর না থাকুক, ‘কুm’ যায় না। ‘আিম’ যাবার নয়। হাজার িবচার কর, 
o যােব না। 
 
        মিণ খািনকkণ চুপ কিরয়া রিহেলন। আবার বিলেতেছন -- 
 
        মিণ -- কালীঘের ঈশান মুখুেjর সে  কথা হেয়িছল -- বড় ভাগয্ তখন আমরা েসখােন িছলাম আর নেত 
েপেয়িছলাম। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ, িক িক কথা বল েদিখ? 
 
        মিণ -- েসi বেলিছেলন, কমর্কা । আিদকা । শmু মিlকেক বেলিছেলন, যিদ ঈ র েতামার সামেন 



1884, 9i - 10i নেভmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

আেসন, তাহেল িক কতকgেলা হাসপাতাল িডেsনসাির চাiেব? 
 
        “আর-eকিট কথা হেয়িছল, -- যতkণ কেমর্ আসিk থােক ততkণ ঈ র েদখা েদন না। েকশব েসনেক 
েসi কথা বেলিছেলন।” 
 
        ীরামকৃ  -- িক? 
  
        মিণ -- যতkণ েছেল চুিষ িনেয় ভুেল থােক ততkণ মা রাnাবাnা কেরন। চুিষ েফেল যখন েছেল িচৎকার 
কের, তখন মা ভােতর হাঁিড় নািমেয় েছেলর কােছ যান। 
 
        “আর-eকিট কথা েসিদন হেয়িছল। লkণ িজjাসা কেরিছেলন -- ভগবানেক েকাথা েকাথা দশর্ন হেত 
পাের। রাম aেনক কথা বেল তারপর বলেলন -- ভাi, েয মানুেষ ঊিজর্তা ভিk েদখেত পােব -- হাঁেস কাঁেদ নােচ 
গায়, -- েpেম মােতায়ারা -- েসiখােন জানেব েয আিম (ভগবান আিছ)।” 
 
        ীরামকৃ  -- আহা! আহা! 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        মিণ -- ঈশানেক েকবল িনবৃিtর কথা বলেলন। েসi িদন েথেক aেনেকর আেkল হেয়েছ। কতর্বয্ কমর্ 
কমাবার িদেক েঝাঁক। বেলিছেলন -- ‘ল ায় রাবণ মেলা, েবhলা েকঁেদ আকুল হেলা!’ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ei কথা িনয়া ucহাসয্ কিরেলন। 
 
        মিণ (aিত িবনীতভােব) -- আcা, কতর্বয্ কমর্ -- হা াম -- কমােনা েতা ভাল? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তেব সmুেখ েকu পড়ল, েস eক। সাধু িক গিরব েলাক সmুেখ পড়েল তােদর েসবা করা 
uিচত। 
 
        মিণ -- আর েসিদন ঈশান মুখুেjেক েখাসামুেদর কথা েবশ বলেলন। মড়ার uপর েযমন শকুিন পেড়। o-
কথা আপিন পি ত পdেলাচনেক বেলিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- না, uেলার বামনদাসেক। 
 
        িকয়ৎপের মিণ েছাট খােটর পাে র্ পােপােশর িনকট বিসেলন। 
 
        ঠাকুেরর তndা আিসেতেছ, -- িতিন মিণেক বিলেতেছন, তুিম েশাoেগ। েগাপাল েকাথায় েগল? তুিম েদার 
েভিজেয় রাখ। 
 
        পরিদন (10i নেভmর) েসামবার। ীরামকৃ  িবছানা হiেত aিত pতূেষয্ uিঠয়ােছন o ঠাকুরেদর নাম 
কিরেতেছন, মােঝ মােঝ গ াদশর্ন কিরেতেছন। eিদেক মা-কালীর o ী ীরাধাকােnর মিnের ম লারিত 
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হiেতেছ। মিণ ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত iয়ািছেলন। িতিন শযয্া হiেত uিঠয়া সমs দশর্ন কিরেতেছন o 
িনেতেছন। 

 
        pাতঃকৃেতয্র পর িতিন ঠাকুেরর কােছ আিসয়া বিসেলন। 
 
        ঠাকুর আজ sান কিরেলন। sানােn ৺কালীঘের যাiেতেছন। মিণ সে  আেছন। ঠাকুর তাঁহােক ঘের তালা 
লাগাiেত বিলেলন। 
 
        কালীঘের যাiয়া ঠাকুর আসেন uপিব  হiেলন o ফুল লiয়া কখনo িনেজর মsেক কখনo মা-কালীর 
পাদপেd িদেতেছন। eকবার চামর লiয়া বয্জন কিরেলন। আবার িনেজর ঘের িফিরেলন। মিণেক আবার চািব 
খুিলেত বিলেলন। ঘের pেবশ কিরয়া েছাট খাটিটেত বিসেলন। eখন ভােব িবেভার -- ঠাকুর নাম কিরেতেছন। মিণ 
েমেঝেত eকাকী uপিব । eiবার ঠাকুর গান গািহেতেছন। ভােব মােতায়ারা হiয়া গােনর ছেল মিণেক িক 
িশখাiেতেছন েয, কালীi bh, কালী িনgর্ণা, আবার সgণা, arপ আবার aনnrিপণী। 
 
        গান - েক জােন কালী েকমন, ষড়দশর্েন। 
 
        গান - e সব েkপা েমেয়র েখলা। 
 
        গান - কালী েক জােন েতামায় মা (তুিম aনnrিপণী!) 
 তুিম মহািবদয্া, aনািদ aনাদয্া, ভববেnর বnনহািরণী তািরণী! 
 িগিরজা, েগাপজা, েগািবnেমািহনী, সারেদ বরেদ নেগndনিnনী, 
 jানেদ েমাkেদ, কামাখয্া কামেদ, ীরাধা ীকৃ hিদিবলািসনী। 
 
        গান - তার তািরণী! eবার tিরত কিরেয়, 
 তপন-তনয়-tােস tািসত pাণ যায়। 
   জগত aেm জনপািলনী, জন-িমিহনী জগত জননী, 
 যেশাদা জঠের জনম লiেয়, সহায় হির লীলায়।। 
 বৃnাবেন রাধািবেনািদনী, bজবlভ িবহারকািরণী, 
 রাসরি নী রসময়ী হ’েয়, রাস কিরেল লীলাpকাশ।। 
 িগিরজা েগাপজা েগািবnেমািহনী, তুিম মা গে  গিতদািয়নী, 
 গাnািবর্েক েগৗরবরণী গাoেয় েগালেক gণ েতামার।। 
 িশেব সনাতনী সবর্াণী ঈশানী, সদানnময়ী, সবর্srিপণী, 
 সgণা িনgর্ণা সদািশব িpয়া, েক জােন মিহমা েতামার।। 
 
        মিণ মেন মেন কিরেতেছন ঠাকুর যিদ eকবার ei গানিট গান -- 
 
 “আর ভুলােল ভুলেবা না মা, েদেখিছ েতামার রা া চরণ।” 
 
        িক আ যর্! মেন কিরেত না কিরেত oi গানিট গািহেতেছন। 
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        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর িজjাসা কিরেতেছন -- আcা, আমার eখন িকরকম aবsা েতামার েবাধ হয়! 
 
        মিণ (সহােসয্) -- আপনার সহজাবsা। 
 
        ঠাকুর আপন মেন গােনর ধুয়া ধিরেলন, -- “সহজ মানুষ না হেল সহজেক না যায় েচনা।” 
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ঠাকুর ীরামকৃ  phাদচিরtািভনয় দশর্েন sার িথেয়টাের 
 

pথম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  সমািধমিnের 
 
        ীরামকৃ  আজ sার িথেয়টাের phাদচিরেtর aিভনয় েদিখেত আিসয়ােছন। সে  মাsার, বাবুরাম o 
নারায়ণ pভৃিত। sার িথেয়টার তখন িবডন sীেট, ei র মে  পের eমারl িথেয়টার o kািসক িথেয়টােরর 
aিভনয় সmn হiত। 
 
        আাজ রিববার। 30েশ agহায়ণ, কৃ া dাদশী িতিথ, 14i িডেসmর, 1884 ী াb। ীরামকৃ  eকিট বেk 
utরাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। র ালয় আেলাকাকীণর্। কােছ মাsার, বাবুরাম o নারায়ণ বিসয়া আেছন। িগিরশ 
আিসয়ােছন। aিভনয় eখনo আরm হয় নাi। ঠাকুর িগিরেশর সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বা! তুিম েবশ সব িলখছ! 
 
        িগিরশ -- মহাশয়, ধারণা কi, ধু িলেখ েগিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- না েতামার ধারণা আেছ। েসi িদন েতা েতামায় বললাম িভতের ভk না থাকেল চালিচt 
আঁকা যায় না -- 
 
        “ধারণা চাi। েকশেবর বািড়েত নববৃnাবন নাটক েদখেত িগেয়িছলাম। েদখলাম, eকজন িডপুিট 800 
টাকা মািহনা পায়, সকেল বলেল, খুব পি ত, িকnt eকটা েছেল লেয় বয্িতবয্s! েছেলিট িকেস ভাল জায়গায় 
বসেব, িকেস aিভনয় েদখেত পােব, eiজনয্ বয্াকুল! eিদেক ঈ রীয় কথা হেc তা নেব না, েছেল েকবল 
িজjাসা করেছ, বাবা eটা িক, বাবা oটা িক? -- িতিনo েছেল লেয় বয্িতবয্s। েকবল বi পেড়েছ মাt িকnt 
ধারণা হয় নাi।” 
 
        িগিরশ -- মেন হয়, িথেয়টারgেলা আর করা েকন। 
 
        ীরামকৃ  -- না না o থাক, oেত েলাকিশkা হেব। 
 
        aিভনয় আরm হেয়েছ। phাদ পাঠশােল েলখাপড়া কিরেত আিসয়ােছন। phাদেক দশর্ন কিরয়া ঠাকুর 
সেsেহ ‘phাদ’ ‘phাদ’ ei কথা বিলেত বিলেত eেকবাের সমািধs হiেলন। 
 
        phাদেক হsীপদতেল েদিখয়া ঠাকুর কাঁিদেতেছন। aিgকুে  যখন েফিলয়া িদল তখনo ঠাকুর 
কাঁিদেতেছন। 
 
        েগােলােক লkীনারায়ণ বিসয়া আেছন। নারায়ণ phােদর জনয্ ভািবেতেছন। েসi দৃশয্ েদিখয়া ঠাকুর 
আবার সমািধs হiেলন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ভkসে  ঈ রকথাpসে  
 

[ঈ রদশর্েনর লkণ o uপায় -- িতনpকার ভk ] 
 
        র ালেয় িগিরশ েয ঘের বেসন েসiখােন aিভনয়ােn ঠাকুরেক লiয়া েগেলন। িগিরশ বিলেলন, “িববাহ 
িব াট” িক নেবন? ঠাকুর বিলেলন, “না, phাদ চিরেtর পর o-সব িক? আিম তাi েগাপাল uেড়র দলেক 
বেলিছলাম, ‘েতামরা েশেষ িকছু ঈ রীয় কথা বেলা।’ েবশ ঈ েরর কথা হিcল আবার িববাহ িব াট -- সংসােরর 
কথা। ‘যা িছলুম তাi হলুম।’ আবার েসi আেগকার ভাব eেস পেড়।” ঠাকুর িগিরশািদর সিহত ঈ রীয় কথা 
কিহেতেছন। িগিরশ বিলেতেছন, মহাশয়, িকরকম েদখেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- েদখলাম সাkাৎ িতিনi সব হেয়েছন। যারা েসেজেছ তােদর েদখলাম সাkাৎ আনnময়ী মা! 
যারা েগােলােক রাখাল েসেজেছ তােদর েদখলাম সাkাৎ নারায়ণ। িতিনi সব হেয়েছন। তেব িঠক ঈ রদশর্ন হেc 
িক না তার লkণ আেছ। eকিট লkণ আনn। সে াচ থােক না। েযমন সমুd -- uপের িহেlাল, কেlাল -- িনেচ 
গভীর জল। যার ভগবানদশর্ন হেয়েছ েস কখনo পাগেলর নয্ায়, কখনo িপশােচর নয্ায় -- িচ-a িচ েভদ jান 
েনi। কখন বা জেড়র নয্ায়; েকননা anের-বািহের ঈ রেক দশর্ন কের aবাk হেয় থােক। কখন বালেকর নয্ায়। 
আঁট নাi, বালক েযমন কাপড় বগেল কের েবড়ায়। ei aবsায় কখন বালয্ভাব, কখন েপৗগ ভাব -- ফি নাি  
কের, কখন যুবার ভাব -- েযমন কমর্ কের, েলাকিশkা েদয়, তখন িসংহতুলয্। 
 
        “জীেবর aহংকার আেছ বেল ঈ রেক েদখেত পায় না। েমঘ uঠেল আর সূযর্ েদখা যায় না। িকnt েদখা 
যােc না বেল িক সূযর্ নাi? সূযর্ িঠক আেছ। 
 
        “তেব ‘বালেকর আিম’ eেত েদাষ নাi, বরং uপকার আেছ। শাক েখেল aসুখ হয়। িকnt িহে  শাক েখেল 
uপকার হয়। িহে  শাক শােকর মেধয্ নয়। িমছির িমি র মেধয্ নয়। aনয্ িমি েত aসুখ কের, িকnt িমছিরেত 
কফ-েদাষ কের না। 
 
        “তাi েকশব েসনেক বেলিছলাম, আর েবিশ েতামায় বলেল দলটল থাকেব না! েকশব ভয় েপেয় েগল। 
আিম তখন বললাম, ‘বালেকর আিম’ ‘দাস আিম’ eেত েদাষ নাi। 
 
        “িযিন ঈ রদশর্ন কেরেছন িতিন েদেখন েয ঈ রi জীবজগৎ হেয় আেছন। সবi িতিন। eরi নাম utম 
ভk।” 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- সবi িতিন, তেব eকটু আিম থােক -- কফ-েদাষ কের না। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- হাঁ, oেত হািন নাi। o ‘আিম’টুকু সেmােগর জনয্। আিম eকিট, তুিম eকিট হেল 
আনnেভাগ করা যায়। েসবয্-েসবেকর ভাব। 
 
        “আবার মধয্ম থােকর ভk আেছ। েস েদেখ েয, ঈ র সবর্ভূেত anযর্ামীrেপ আেছন। aধম থােকর ভk 
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বেল, -- ঈ র আেছন, oi ঈ র -- aথর্াৎ আকােশর oপাের। (সকেলর হাসয্) 
 
        “েগােলােকর রাখাল েদেখ আমার িকnt েবাধ হল, েসi (ঈ রi) সব হেয়েছ। িযিন ঈ রদশর্ন কেরেছন, 
তাঁর েবাধ হয় ঈ রi কতর্া, িতিনi সব করেছন।” 
 
        িগিরশ -- মহাশয়, আিম িকnt িঠক বুেঝিছ, িতিনi সব করেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম বিল, “মা, আিম যnt, তুিম যntী; আিম জড়, তুিম েচতিয়তা; েযমন করাo েতমিন কির, 
েযমন বলাo েতমিন বিল।” যারা ajান তারা বেল, “কতক আিম করিছ, কতক িতিন করেছন।” 
 

[কমর্েযােগ িচt িd হয় -- সবর্দা পাপ পাপ িক -- aেহতুকী ভিk ] 
 
        িগিরশ -- মহাশয়, আিম আর িক করিছ, আর কমর্i বা েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, কমর্ ভাল। জিম পাট করা হেল যা riেব, তাi জnােব। তেব কমর্ িন ামভােব করেত 
হয়। 
 
        “পরমহংস di pকার। jানী পরমহংস আর েpমী পরমহংস। িযিন jানী িতিন আpসার -- ‘আমার হেলi 
হল । িযিন েpমী েযমন কেদবািদ, ঈ রেক লাভ কের আবার েলাকিশkা েদন। েকu আম েখেয় মুখিট পুঁেছ 
েফেল, েকu পাঁচজনেক েদয়। েকu পাতকুয়া খঁুড়বার সময় -- ঝুিড়-েকাদাল আেন, েখাঁড়া হেয় েগেল ঝুিড়-
েকাদাল oi পাতেকােতi েফেল েদয়। েকu ঝুিড়-েকাদাল েরেখ েদয় যিদ পাড়ার েলােকর কাrর দরকার লােগ। 

কেদবািদ পেরর জনয্ ঝুিড়-েকাদাল তুেল েরেখিছেলন। (িগিরেশর pিত) তুিম পেরর জনয্ রাখেব।” 
 
        িগিরশ -- আপিন তেব আশীবর্দ কrন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম মার নােম িব াস কেরা, হেয় যােব! 
 
        িগিরশ -- আিম েয পাপী! 
 
        ীরামকৃ  -- েয পাপ পাপ সবর্দা কের েস শালাi পাপী হেয় যায়! 
 
        িগিরশ -- মহাশয়, আিম েযখােন বসতাম েস মািট a d। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক! হাজার বছেরর anকার ঘের যিদ আেলা আেস, েস িক eকটু eকটু কের আেলা হয়? 
না, eেকবাের দp কের আেলা হয়? 
 
        িগিরশ -- আপিন আশীবর্াদ করেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার যিদ আnিরক হয়, -- আিম িক বলব! আিম খাi-দাi তাঁর নাম কির। 
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        িগিরশ -- আnিরক নাi, িকnt oiটুকু িদেয় যােবন। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক? নারদ, কেদব eঁরা হেতন েতা -- 
 
        িগিরশ -- নারদািদ েতা েদখেত পািc না। সাkাৎ যা পািc। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- আcা, িব াস! 
 
        িকয়ৎkণ সকেল চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা হiেতেছ। 
 
        িগিরশ -- eকিট সাধ, aেহতুকী ভিk। 
 
        ীরামকৃ  -- aেহতুকী ভিk ঈ রেকাটীর হয়। জীবেকাটীর হয় না। 
 
        সকেল চুপ কিরয়ােছন, ঠাকুর আনমেন গান ধিরেলন, দৃি  ঊ র্িদেক -- 
 
  শয্ামাধন িক সবাi পায় (কালীধন িক সবাi পায়) 
 aেবাধ মন েবােঝ না eিক দায়। 
 িশেবরi aসাধয্ সাধন মনমজােনা রাঙা পায়।। 
 indািদ সmদ সুখ তুc হয় েয ভােব মায়। 
 সদানn সুেখ ভােস, শয্ামা যিদ িফের চায়।। 
 েযাগীnd মুনীnd ind েয চরণ ধয্ােন না পায়। 
 িনgর্েণ কমলাকাn তবু েস চরণ চায়।। 
 
        িগিরশ -- িনgর্েণ কমলাকাn তবু েস চরণ চায়! 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ঈ রদশর্েনর uপায় -- বয্াকুলতা 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- তীb ৈবরাগয্ হেল তাঁেক পাoয়া যায়। pাণ বয্াকলু হoয়া চাi। িশষয্ grেক 
িজjাসা কেরিছল, েকমন কের ভগবানেক পাব। gr বলেলন, আমার সে  eেসা, -- ei বেল eকটা পুকুের লেয় 
িগেয় তােক চুিবেয় ধরেলন। খািনক পের জল েথেক uিঠেয় আনেলন o বলেলন, েতামার জেলর িভতর িকরকম 
হেয়িছল? িশষয্ বলেল, pাণ আটুবাটু করিছল -- েযন pাণ যায়! gr বলেলন েদখ, eirপ ভগবােনর জনয্ যিদ 
েতামার pাণ আটুবাটু কের তেবi তাঁেক লাভ করেব। 
 
        “তাi বিল, িতন টান eকসে  হেল তেব তাঁেক লাভ করা যায়। িবষয়ীর িবষেয়র pিত টান, সতীর পিতেত 
টান, আর মােয়র সnােনেত টান -- ei িতন ভালবাসা eকসে  কের েকu যিদ ভগবানেক িদেত পাের তাহেল 
তৎkণাৎ সাkাৎকার হয়। 
 
        “ডাক েদিখ মন ডাকার মেতা েকমন শয্ামা থাকেত পাের! েতমন বয্াকুল হেয় ডাকেত পারেল তাঁর েদখা 
িদেতi হেব।” 
 

[jানেযাগ o ভিkেযােগর সমnয় -- কিলকােল নারদীয় ভিk] 
 
        “েসিদন েতামায় যা বললুম ভিkর মােন িক -- না কায়মেনাবােকয্ তাঁর ভজনা। কায়, -- aথর্াৎ হােতর dারা 
তাঁর পূজা o েসবা, পােয় তাঁর sােন যাoয়া, কােন তাঁর ভাগবত েশানা, নামgণকীতর্ন েশানা, চেk তাঁর িবgহ 
দশর্ন। মন -- aথর্াৎ সবর্দা তাঁর ধয্ান-িচnা করা, তাঁর লীলা sমরণ-মনন করা। বাকয্ -- aথর্াৎ তাঁর sব-stিত, 
তাঁর নামgণকীতর্ন -- ei সব করা। 
 
        “কিলেত নারদীয় ভিk -- সবর্দা তাঁর নামgণকীতর্ন করা। যােদর সময় নাi, তারা েযন সnয্া-সকােল 
হাততািল িদেয় eকমেন হিরেবাল হিরেবাল বেল তাঁর ভজনা কের। 
 
        “ভিkর আিমেত aহংকার হয় না। ajান কের না, বরং ঈ রলাভ কিরেয় েদয়। e ‘আিম’ আিমর মেধয্ 
নয়। েযমন িহে  শাক শােকর মেধয্ নয়, aনয্ শােক aসুখ হয়, িকnt িহে  শাক েখেল িপtনাশ হয়, uলেট 
uপকার হয়, িমছির িমে র মেধয্ নয়, aনয্ িম  েখেল aপকার হয়, িমছির েখেল amল নাশ হয়। 
 
        “িন ার পর ভিk। ভিk পাকেল ভাব হয়। ভাব ঘনীভতূ হেল মহাভাব হয়। সবর্েশেষ েpম। 
 
        “েpম রjরু srপ। েpম হেল ভেkর কােছ ঈ র বাঁধা পেড়ন আর পালােত পােরন না। সামানয্ জীেবর 
ভাব পযর্n হয়। ঈ রেকািট না হেল মহাভাব েpম হয় না। ৈচতনয্েদেবর হেয়িছল। 
 
        “jানেযাগ িক? েয পেথ িদেয় s-srপেক জানা যায়। bhi আমার srপ, ei েবাধ। 
 
        “phাদ কখনo s-srেপ থাকেতন। কখনo েদখেতন, আিম eকিট, তুিম eকিট; তখন ভিkভােব 
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থাকেতন। 
 
        “হনুমান বেলিছল, রাম! কখনo েদিখ তুিম পূণর্, আিম aংশ; কখনo েদিখ তুিম pভু, আিম দাস; আর রাম, 
যখন তttjান হয় -- তখন েদিখ তুিমi আিম, আিমi তুিম।” 
 
        িগিরশ -- আহা! 
 

[সংসাের িক ঈ রলাভ হয়?] 
 
        ীরামকৃ  -- সংসাের হেব না েকন? তেব িবেবক-ৈবরাগয্ চাi। ঈ র বst আর সব aিনতয্, dিদেনর জনয্, 
-- eiিট পাকা েবাধ চাi। uপর uপর ভাসেল হেব না, ডুব িদেত হেব! 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
 ডুb ডুb rপসাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পািব ের েpম রtধন।। 
 
       “আর-eকিট কথা। কামািদ কুিমেরর ভয় আেছ।” 
 
        িগিরশ -- যেমর ভয় িকnt আমার নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- না, কামািদ কুিমেরর ভয় আেছ, তাi হলুদ েমেখ ডুব িদেত হয়। িবেবক-ৈবরাগয্rপ হলুদ! 
 
        “সংসাের jান কাr কাr হয় তাi di েযাগীর কথা আেছ, gpেযাগী o বয্াkেযাগী। যারা সংসারতয্াগ 
কেরেছ তারা বয্াkেযাগী, তােদর সকেল েচেন। gpেযাগীর pকাশ নাi। েযমন দাসী সব কমর্ করেছ, িকnt েদেশর 
েছেলপুেলেদর িদেক মন পেড় আেছ। আর েযমন েতামায় বেলিছ, ন  েমেয় সংসােরর সব কাজ uৎসােহর সিহত 
কের, িকnt সবর্দাi uপপিতর িদেক মন পেড় থােক। িবেবক-ৈবরাগয্ হoয়া বড় কিঠন। আিম কতর্া, আর e-সব 
িজিনস আমার -- e েবাধ সহেজ যায় না। eকজন িডপুিটেক েদখলুম 800  ৲  টাকা মাiেন, ঈ রীয় কথা হেc, 
েসিদেক মন eকটুo িদেল না। eকটা েছেল সে  কের eেনেছ, তােক eকবার eখােন বসায়, eকবার েসখােন 
বসায়। আর-eকজনেক আিম জািন, নাম করব না; জপ করত খুব, িকnt দশ হাজার টাকার জনয্ িমথয্া সািk 
িদিcল। তাi বলিছ, িবেবক-ৈবরাগয্ হেল সংসােরেতo হয়।” 
 

[পাপীতাপী o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        িগিরশ -- e পাপীর িক হেব? 
 
        ঠাকুর ঊ র্দৃি  কিরয়া কrণsের গান ধিরেলন: 
 
 ভাব ীকাn নরকাnকারীের। িনতাn কৃতাn ভয়াn হির।। 
 ভািবেল ভব ভাবনা যায় ের -- 



1884, 14i িডেসmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

 তের তরে  rভে  িtভে  েযবা ভােব। 
 eিল িক তেtt, e মেতর্ কুিচt কুবৃt কিরেল িক হেব ের -- 
 uিচত েতা নয়, দাশরিথের ডুবািব ের -- 
 কর e িচt pািচt, েস িনতয্ পদ েভেব।। 
 
        (িগিরেশর pিত) -- “তেব তরে  rভে  িtভে  েযবা ভােব।” 
 

[আদয্াশিk মহামায়ার পূজা o আমেমাkাির বা বকলমা ] 
 
        মহামায়া dার ছাড়েল তাঁর দশর্ন হয়। মহামায়ার দয়া চাi। তাi শিkর uপাসনা। েদখ না, কােছ ভগবান 
আেছন তবু তাঁেক জানবার েজা নাi, মােঝ মহামায়া আেছন বেল। রাম-সীতা, লkণ যােcন। আেগ রাম, মােঝ 
সীতা -- সকেলর িপছেন লkণ। রাম আড়াi হাত anের রেয়েছন, তবু লkণ েদখেত পােcন না। 
 
        “তাঁেক uপাসনা করেত eকটা ভাব আ য় করেত হয়। আমার িতন ভাব, -- সnান ভাব, দাসী ভাব আর 
সখীভাব। দাসী ভাব, সখীভােব aেনক-িদন িছলাম। তখন েমেয়েদর মেতা কাপড়, গয়না, oড়না পরতুম। সnান 
ভাব খুব ভাল। 
 
        “বীরভাব ভাল না। েনড়া-েনড়ীেদর, ৈভরব-ৈভরবীেদর বীরভাব। aথর্াৎ pকৃিতেক stীrেপ েদখা আর রমেণর 
dারা pসn করা, e-ভােব pায়i পতন আেছ।” 
 
        িগিরশ -- আমার eক সমেয় oi ভাব eেসিছল। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িচিnত হiয়া িগিরশেক েদিখেত লািগেলন। 
 
        িগিরশ -- oi আড়টুকু আেছ, eখন uপায় িক বলুন? 
 
        ীরামকৃ  (িকয়ৎkণ িচnার পর) -- তাঁেক আমেমাkাির দাo -- িতিন যা করবার কrন। 
 



1884, 14i িডেসmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 

চতুথর্ পিরেcদ 
 

সttgণ eেল ঈ রলাভ -- “সিcদানn না কারণানn” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  েছাকরা ভkেদর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরশািদর pিত) -- ধয্ান করেত করেত oেদর সব লkণ েদিখ। “বািড় করব” e-বুিd oেদর 
নাi। মাগ-সুেখর icা নাi। যােদর মাগ আেছ eকসে  েশায় না। িক জােনা -- রেজাgণ না েগেল dসtt না 
eেল, ভগবােনেত মন িsর হয় না। তাঁর uপর ভালবাসা আেস না, তাঁেক লাভ করা যায় না। 
 
        িগিরশ -- আপিন আমায় আশর্ীবাদ কেরেছন! 
 
        ীরামকৃ  -- কi! তেব বেলিছ আnিরক হেল হেয় যােব। 
 
        কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ‘আনnময়ী’! ‘আনnময়ী’! ei কথা ucারণ কিরয়া সমািধs হiেতেছন। 
সমািধs হiয়া aেনকkণ রিহেলন। eকটু pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন, “শালারা, সব কi?” মাsার বাবুরামেক 
ডািকয়া আিনেলন। 
 
        ঠাকুর বাবুরাম o aনয্ানয্ ভkেদর িদেক চািহয়া েpেম মােতায়ারা হiয়া বিলেতেছন, “সিcদানni ভাল! 
আর কারণানn?” ei বিলয়া ঠাকুর গান ধিরেলন: 
 
 eবার আিম ভাল েভেবিছ। 
 ভাল ভাবীর কােছ ভাব িশেখিছ।। 
 েয েদেশ রজনী নাi, েসi েদেশর eক েলাক েপেয়িছ। 
 আিম িকবা িদবা িকবা সnয্া সnয্াের বnয্া কেরিছ।।  
 ঘুম েভেঙেছ আর িক ঘুমাi েযােগ যােগ েজেগ আিছ। 
 েযাগিনdা েতাের িদেয় মা, ঘুেমের ঘুম পাড়ােয়িছ।। 
 েসাহাগা গnক িদেয় খাসা রঙ চড়ােয়িছ। 
 মিণ মিnর েমেজ লব ak d’িট কের কুঁিচ।। 
 pসাদ বেল ভুিk মুিk uভেয় মাথায় েরেখিছ। 
 (আিম) কালীbh েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ।। 
 
        ঠাকুর আবার গান ধিরেলন: 
 
 গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায়। 
 কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায়।। 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়। 
 সnয্া তার সnয্ােন েফের কভু সিn নািহ পায়।। 
 কালী নােমর কতgণ েকবা জানেত পাের তায়। 
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 েদবািদেদব মহােদব যার প মেুখ gণ গায়।। 
 দান bত যj আিদ আর িকছু না মেন জয়। 
 মদেনর যাগ যj bhময়ীর রা া পায়। 
 
        “আিম মার কােছ pাথর্না করেত করেত বেলিছলুম, মা আর িকছু চাi না, আমায় dাভিk দাo।” 
 
        িগিরেশর শাnভাব েদিখয়া ঠাকুর pসn হiয়ােছন। আর বিলেতেছন, েতামার ei aবsাi ভাল, সহজ 
aবsাi utম aবsা। 
 
        ঠাকুর নাটয্ালেয়র ময্ােনজােরর ঘের বেস আেছন। eকজন আিসয়া বিলেলন, 
 
        “আপিন িববাহ িব াট েদখেবন? eখন aিভনয় হেc।” 
 
        ঠাকুর িগিরশেক বিলেতেছন, “eিক করেল? phাদচিরেtর পর িববাহ িব াট? আেগ পােয়স মুি , তারপর 
সুkিন!” 
 

[দয়ািসnু ীরামকৃ  o বারবিণতা ] 
 
        aিভনয়ােn িগিরেশর uপেদেশ নটীরা (Actresses) ঠাকুরেক নমsার কিরেত আিসয়ােছ। তাহারা সকেল 
ভূিম  হiয়া নমsার কিরল। ভেkরা েকহ দাঁড়াiয়া, েকহ বিসয়া েদিখেতেছন। তাহারা েদিখয়া aবাk েয, 
uহােদর মেধয্ েকহ েকহ ঠাকুেরর পােয় হাত িদয়া নমsার কিরেতেছ। পােয় হাত িদবার সময় ঠাকুর বিলেতেছন, 
“মা, থাk থাk; মা, থাk তাk।” কথাgিল কrণামাখা। 
 
        তাহারা নমsার কিরয়া চিলয়া েগেল ঠাকুর ভkেদর বিলেতেছন -- “সবi িতিন, eক-eকrেপ।” 
 
        eiবার ঠাকুর গািড়েত uিঠেলন। িগিরশািদ ভেkরা তাঁহার সে  সে  গমন কিরয়া গািড়েত তুিলয়া িদেলন। 
 
        গািড়েত uিঠেত uিঠেতi ঠাকুর গভীর সমািধমেধয্ মg হiেলন! 
 
        গািড়র িভতের নারাণািদ ভেkরা uিঠেলন। গািড় দিkেণ র aিভমুেখ যাiেতেছ। 
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দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃ  o ‘েদবী েচৗধুরাণী’ পাঠ 
 

pথম পিরেcদ 
 

মাsার, pসn, েকদার, রাম, িনতয্েগাপাল, তারক, সুেরশ pভৃিত 
 
        আজ শিনবার, 27েশ িডেসmর, 1884 ী াb, (13i েপৗষ) kা সpমী িতিথ। যী ীে র জn uপলেk 
ভkেদর aবসর হiয়ােছ। aেনেক ঠাকুর ীরামকৃ েক েদিখেত আিসয়ােছন। সকােলi aেনেক uপিsত 
হiয়ােছন। মাsার o pসn আিসয়া েদিখেলন ঠাকুর তাঁহার ঘের দিkণিদেক দালােন রিহয়ােছন। তাঁহারা আিসয়া 
তাঁহার চরণ বnনা কিরেলন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ েক ীযুk সারদাpসn ei pথম দশর্ন কেরন। 
 
        ঠাকুর মাsারেক বলেলন, “কi, বি মেক আনেল না?” 
 
        বি ম eকিট sুেলর েছেল। ঠাকুর বাগবাজাের তাঁহােক েদিখয়ািছেলন। দূর েথেক েদিখয়াi বিলয়ািছেলন, 
েছেলিট ভাল।  
 
        ভেkরা aেনেকi আিসয়ােছন। েকদার, রাম, িনতয্েগাপাল, তারক, সুেরnd (িমt) pভৃিত o েছাকরা 
ভেkরা aেনেক uপিsত। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ভkসে  প বটীেত িগয়া বিসয়ােছন। ভেkরা চতুিদর্েক েঘিরয়া রিহয়ােছন, েকহ 
বিসয়া -- েকহ দাঁড়াiয়া। ঠাকুর প বটীমূেল i কিনিমর্ত চাতােলর uপর বিসয়া আেছন। দিkণ-প মিদেক মুখ 
কিরয়া বিসয়া আেছন। সহােসয্ মাsারেক বিলেলন, “বiখানা িক eেনছ?” 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- পেড় আমায় eকটু eকটু েশানাo েদিখ। 
 

[ ীরামকৃ  o রাজার কতর্বয্ ] 
 
        ভেkরা আgেহর সিহত েদিখেতেছন িক পুsক। পুsেকর নাম “েদবী েচৗধুরানী”। ঠাকুর িনয়ােছন, েদবী 
েচৗধুরানীেত িন ামকেমর্র কথা আেছ। েলখক ীযুk বি েমর সুখয্ািতo িনয়ািছেলন। পুsেক িতিন িক 
িলিখয়ােছন, তাহা িনেল তাঁহার মেনর aবsা বুিঝেত পািরেবন। মাsার বিলেলন, “েমেয়িট ডাকােতর হােত 
পিড়য়ািছল। েমেয়িটর নাম pফুl, পের হল েদবী েচৗধুরানী। েয ডাকাতিটর হােত েমেয়িট পেড়িছল, তার নাম 
ভবানী পাঠক। ডাকাতিট বড় ভাল। েসi pফুlেক aেনক সাধন-ভজন কিরেয়িছল। আর িকরকম কের িন ামকমর্ 
করেত হয়, তাi িশিখেয়িছল। ডাকাতিট d  েলােকেদর কাছ েথেক টাকা-কিড় েকেড় eেন গিরব-dঃখীেদর 
খাoয়াত -- তােদর দান করত। pফুlেক বেলিছল, আিম dে র দমন, িশে র পালন কির।” 
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        ীরামকৃ  -- o েতা রাজার কতর্বয্। 
 
        মাsার -- আর-eক জায়গায় ভিkর কতা আেছ। ভবানী ঠাকুর pফুlর কােছ থাকবার জনয্ eকিট েমেয়েক 
পািঠেয় িদছেলন। তার নাম িনিশ। েস েমেয়িট বড় ভিkমতী। েস বলত, ীকৃ  আমার sামী। pফুlর িবেয় 
হেয়িছল। pফুlর বাপ িছল না, মা িছল। িমেছ eকটা বদনাম তুেল পাড়ার েলােক oেদর eকঘের কের িদছল। 
তাi র pফুlেক বািড়েত িনেয় যায় নাi। েছেলর আরo dিট িবেয় িদছল। pফুlর িকnt sামীর uপর বড় 
ভালবাসা িছল। eiখানটা নেল েবশ বুঝেত পারা যােব -- 
 
        “িনিশ -- আিম তাঁহার (ভবানী ঠাকুেরর) কনয্া, িতিন আমার িপতা। িতিনo আমােক eকpকার সmpদান 
কিরয়ােছন। 
 
        pফুl -- eকpকার িক? 
 
        িনিশ -- সবর্s ীকৃে । 
 
        pফুl -- েস িকরকম? 
 
        িনিশ -- rপ, েযৗবণ, pাণ। 
 
        pফুl -- িতিনi েতামার sামী? 
 
        িনিশ -- হাঁ -- েকননা, িযিন সmণূর্rেপ আমােত aিধকারী, িতিনi আমার sামী। 
 
        pফুl দীঘর্িনঃ াস তয্াগ কিরয়া বিলল, ‘বিলেত পাির না। কখনo sামী েদখ নাi, তাi বিলেতছ -- sামী 
েদিখেল কখনo ীকৃে  মন uিঠত না।’ 
 
        মূখর্ bেজ র (pফুেlর sামী) eত জািনত না! 
 
        বয়সয্া বিলল, ‘ ীকৃে  সকল েমেয়রi মন uিঠেত পাের; েকন না, তাঁর rপ aনn, েযৗবন aনn, ঐ যর্ 
aনn।’ 
 
        e-যুবতী ভবানী ঠাকুেরর েচলা, িকnt pফুl িনরkর -- e-কথার utর িদেত পািরল না। িহnুধমর্ pেণতারা 
utর জািনেতন। ঈ র aনn জািন। িকnt aনnেক kুd hদয় িপ ের পুিরেত পাির না, িকnt  সাnেক পাির। তাi 
aনn জগদী র িহnুর hৎিপ ের সাn ীকৃ । sামী আরo পির ার rেপ সাn। eiজনয্ েpম পিবt হiেল sামী 
ঈ ের আেরাহেণর pথম েসাপান। তাi িহnু-েমেয়র পিতi েদবতা। aনয্ সব সমাজ, িহnু সমােজর কােছ e-
aংেশ িনকৃ । 
 
        pফুl মূখর্ েমেয়, িকছু বুিঝেত পািরল না। বিলল, ‘আিম aত কথা ভাi বুিঝেত পাির না। েতামার নামিট িক, 
eখনo েতা বিলেল না?’ 
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        বয়সয্া বিলল, ভবানী ঠাকুর নাম রািখয়ািছেলন িনিশ। আিম িদবার বিহন িনিশ। িদবােক eকিদন আলাপ 
কিরেত লiয়া আিসব। িকnt যা বিলেতিছলাম েশান। ঈ রi পরম sামী। stীেলােকর পিতi েদবতা। ীকৃ  
সকেলর েদবতা। dেটা েদবতা েকন ভাi? di ঈ র? e kুd pােণর kুd ভিkটুকুেক di ভাগ কিরেল কতটুকু 
থােক? 
 
        pফুl -- দূর! েমেয়মানুেষর ভিkর িক েশষ আেছ? 
 
        িনিশ -- েমেয়মানুেষর ভালবাসার েশষ নাi। ভিk eক, ভালবাসা আর।” 
 

[আেগ ঈ রসাধন -- না আেগ েলখাপড়া ] 
 
        মাsার -- ভবানী ঠাকুর pফুlেক সাধন আরm করােলন। 
 
        “pথম বৎসর ভবানী ঠাকুর pফুেlর বািড়েত েকান পুrষেক যাiেত িদেতন না বা তাহােক বািড়র বািহের 
েকান পুrেষর সে  আলাপ কিরেত িদেতন না। িdতীয় বৎসর আলাপ পেk িনেষধ রিহত কিরেলন। িকnt তাহার 
বািড়েত েকান পুrষেক যাiেত িদেতন না। পের তৃতীয় বৎসের যখন pফুl মাথা মুড়াiল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা 
বাছা িশষয্ সে  লiয়া pফুেlর িনকেট যাiেতন -- pফlু েনড়া মাথায় aবনত মুেখ তাহােদর সে  শাstীয় আলাপ 
কিরত। 
 
        “তারপর pফুেlর িবদয্ািশkা আরm। বয্াকরণ পড়া হল, রঘু, কুমার, ৈনষধ, শকুnলা। eকটু সাংখয্, eকটু 
েবদাn, eকটু নয্ায়।” 
 
        ীরামকৃ  -- eর মােন িক জােনা? না পড়েল নেল jান হয় না। েয িলেখেছ, e-সব েলােকর ei মত। 
eরা ভােব, আেগ েলখাপড়া, তারপর ঈ র; ঈ রেক জানেত হেল েলখাপড়া চাi। িকnt যd মিlেকর সে  যিদ 
আলাপ করেত হয় তাহেল তার কখানা বািড়, কত টাকা, কত েকাmািনর কাগজ -- e-সব আেগ আমার aত 
খবের কাজ িক? েজা-েসা কের -- sব কেরi েহাক, dারবানেদর ধাkা েখেয়i েহাক, েকান মেত বািড়র িভতর ঢুেক 
যd মিlেকর সে  আলাপ করেত হয়। আর যিদ টাকা-কিড় ঐ েযর্র খবর জানেত icা হয়, তখন যd মিlকেক 
িজjাসা কেli হেয় যােব! খুব সহেজ হেয় যােব। আেগ রাম, তারপের রােমর ঐ যর্ -- জগৎ। তাi বাlীিক 
‘মরা’ মnt জপ কেরিছেলন। ‘ম’ aথর্াৎ ঈ র, তারপর ‘রা’ aথর্াৎ জগৎ -- তার ঐ যর্! 
 
        ভেkরা aবাক হiয়া ঠাকুেরর কথামৃত পান কিরেতেছন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

িন ামকমর্ o ীরামকৃ  -- ফল সমপর্ণ o ভিk 
 
        মাsার -- aধয্য়ণ েশষ হেল আর aেনকিদন সাধেনর পর ভবানী ঠাকুর pফুেlর সে  আবার েদখা করেত 
eেলন। eiবার িন ামকেমর্র uপেদশ িদেবন। গীতা েথেক ে াক বলেলন -- 
 
 তsাদসkং সততং কাযর্ং কমর্ সমাচর। 
 aসেkা হয্াচরn কমর্ পরমােpািত পুrষঃ।1  
 
        aনাসিkর িতনিট লkণ বলেলন -- 
 
        (1) iিndয়সংযম। (2) িনরহংকার। (3) ীকৃে  ফল সমপর্ণ। িনরহংকার বয্তীত ধমর্াচরণ হয় না। গীতা 
েথেক আবার বলেলন -- 
 
 pকৃেতঃ িkয়মাণািন gৈণঃ কমর্ািণ সবর্শঃ। 
 aহ ারিবমূঢ়াtা কতর্াহিমিত মনয্েত।।2  
 
        তারপর সবর্কমর্ফল ীকৃে  সমপর্ণ। গীতা েথেক বলেলন, -- 
 
 যৎ কেরািষ যদ ািস যj ুেহািষ দদািস যৎ। 
 যৎ তপয্িস েকৗেnয় তৎ কুrষব্ মদপর্ণm।।3  
 
        িন ামকেমর্র ei িতনিট লkণ বেলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- e েবশ। গীতার কথা। কাটবার েজা নাi। তেব আর-eকিট কথা আেছ। ীকৃে  ফল সমপর্ণ 
বেলেছ; ীকৃে  ভিk বেল নাi। 
 
        মাsার -- eখােন e-কথািট িবেশষ কের বলা নাi। 
 

[িহসাব বুিdেত হয় না -- eেকবাের ঝাঁপ ] 
 
        “তারপর ধেনর িক বয্বহার করেত হেব, ei কথা হল। pফুl বলেল, e-সমs ধন ীকৃে  aপর্ণ কlাম। 
 

                                                 
1 aতeব aনাসk হiয়া সবর্দা কমর্ কর। কারণ aনাসk হiয়া কাযর্ কিরেল পুrষ েসi ে  ভগবৎ পদ লাভ কেরন।  [গীতা, 
3।19] 
2 সমুদয় কমর্i pকৃিতর gণসমূেহর dারা কৃত হiেতেছ। িকnt aহংকার-িবমুg বয্িk আপনােক কতর্া বিলয়া মেন কের।  [গীতা, 
3।27] 
3 যাহা িকছু কর, যাহা খাo, েয েহাম কর, যাহা দান কর, েয তপসয্া কর, তাহাi আমােত সমপর্ণ কর।     [গীতা 9।27] 
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        “pফুl -- যখন আমার সকল কমর্ ীকৃে  aপর্ণ কিরলাম, তখন আমার e-ধনo ীকৃে  aপর্ণ কিরলাম। 
 
        ভবানী -- সব? 
 
        pফুl -- সব। 
 
        ভবানী -- িঠক তাহা হiেল কমর্ aনাসk হiেব না। আপনার আহােরর জনয্ যিদ েতামােক েচ া হiেত হয়, 
তাহা হiেল আসিk জিnেব। aতeব েতামােক হয় িভkাবৃt হiেত হiেব, নয় ei ধন হiেতi েদহরkা কিরেত 
হiেব। িভkােতo আসিk আেছ। aতeব েসi ধন হiেত আপনার েদহরkা কিরেব।” 
 
        মাsার ( ীরামকৃে র pিত সহােসয্) -- oiটুকু পােটায়ারী। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, oiটুকু পােটায়ারী, oiটুকু িহসাববুিd। েয ভগবানেক চায়, েস eেকবাের ঝাঁপ েদয়। 
েদহরkার জনয্ eiটুকু থাকেলা -- e-সব িহসাব আেস না। 
 
        মাsার -- তারপর আেছ, ভবানী িজjাসা কেl, ধন িনেয় ীকৃে  aপর্ণ েকমন কের করেব? pফুl বলেল, 

ীকৃ  সবর্ভূেত আেছন। aতeব সবর্ভূেত ধন িবতরণ করব। ভবানী বলেল, ভাল ভাল। আর গীতা েথেক ে াক 
বলেত লাগল, -- 
 
 েযা মাং পশয্িত সবর্t সবর্  মিয় পশয্িত। 
 তসয্াহং ন pণশয্ািম স চ েম ন pণশয্িত।। 
 সবর্ভূতিsতং েযা মাং ভজেতয্কtমািsতঃ। 
 সবর্থা বতর্মােনাঽিপ স েযাগী মিয় বতর্েত।। 
 আেtৗপেময্ন সবর্t সমং পশয্িত েযাঽজুর্নঃ। 
 সুখং বা যিদ বা dঃখং স েযাগী পরেমা মতঃ।।4  
 
        ীরামকৃ  -- egিল utম ভেkর লkণ। 
 

[িবষয়ী েলাক o তাহােদর ভাষা -- আকের টােন ] 
 
        মাsার পিড়েত লািগেলন। 
 
        “সবর্ভূেত দােনর জনয্ aেনক েমর pেয়াজন। িকছু েবশিবনয্াস িকছু েভাগিবলােসর ঠােটর pেয়াজন। 
ভবানী তাi বলেলন, কখন কখন িকছু ‘েদাকানদারী’ চাi।” 
 

                                                 
4 েয বয্িk সবর্t আমােক েদিখয়া থােক eবং সকল বstেক আমােত েদিখয়া থােক, তাহার িনকট আিম কখন aদৃ  থািক না, েস 
কখনo আমার দৃি র দূের থােক না। েয বয্িk জীব o bেh aেভদদশর্ী হiয়া আবর্ভূতিsত আমােক ভজনা কের, েয েকান aবsােতi 
থাকুক না, েসo েযাগী আমােতi aবsান কের। েহ aজুর্ন, সুখi হuক, dঃখi হuক, িযিন িনেজর তুলনায় সকেলর pিতi সমদশর্ন 
কেরন, েসi েযাগীi আমার মেত সবর্ে ।                                                                    [গীতা, 6।30, 31, 32] 
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        ীরামকৃ  (িবরkভােব) -- “েদাকানদারী চাi”। েযমন আকর েতমিন কথাo েবেরায়! রাতিদন িবষয়িচnা, 
েলােকর সে  কপটতা e-সব কের কের কথাgেলা eiরকম হেয় যায়। মূেলা েখেল মূেলার েঢঁকুর েবেরায়। 
েদাকানদারী কথাটা না বেল oiেট ভাল কের বলেলi হত, “আপনােক aকতর্া েজেন কতর্ার নয্ায় কাজ করা”। 
েসিদন eকজন গান গািcল। েস গােনর িভতের ‘লাভ’ ‘েলাকসান’ ei সব কথােগােলা aেনক িছল। গান হিcল, 
আিম বারণ কlুম। যা ভােব রাতিদন, েসi বুিলi uেঠ! 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ঈ রদশর্েনর uপায় -- ীমুখ-কিথত চিরতামৃত 
 
        পাঠ চিলেত লািগল। eiবার ঈ রদশর্েনর কথা। pফুl eবার েদবী েচৗধুরাণী হiয়ােছন। ৈবশাখী kা 
সpমী িতথী। েদবী বজরার uপর বিসয়া িদবার সিহত কথা কিহেতেছন। চাঁদ uিঠয়ােছ। গ াবেk বজরা ন র 
কিরয়া আেছ। বজরার ছােদ েদবী o সখীdয়। ঈ র িক pতয্k হন, ei কথা হiেতেছ। েদবী বলেলন, েযমন 
ফুেলর গn ােণর pতয্k েসirপ ঈ র মেনর pতয্k হন। “ঈ র মানস pতয্েkর িবষয়।” 
 
        ীরামকৃ  -- মেনর pতয্k। েস e-মেনর নয়। েস dমেনর। e-মন থােক না। িবষয়াসিk eকটুo 
থাকেল হয় না। মন যখন d হয়, dমনo বলেত পার, d আtাo বলেত পার। 
 

[েযাগ দূরবীন -- পািতbতয্ধমর্ o ীরামকৃ  ] 
 
        মাsার -- মেনর dারা pতয্k েয সহেজ হয় না, e-কথা eকটু পের আেছ। বেলেছ pতয্k করেত দূরবীন 
চাi। oi দূরবীেনর নাম েযাগ। তারপর েযমন গীতায় আেছ, বেলেছ, েযাগ িতনরকম -- jানেযাগ, ভিkেযাগ, 
কমর্েযাগ। ei েযাগ-দূরবীন িদেয় ঈ রেক েদখা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- e খুব ভাল কথা। গীতার কথা। 
 
        মাsার -- েশেষ েদবী েচৗধুরানীর sামীর সে  েদখা হল। sামীর uপর খুব ভিk। sামীেক বলেল, “তুিম 
আমার েদবতা। আিম aনয্ েদবতার aচর্না কিরেত িশিখেতিছলাম, িশিখেত পাির নাi। তুিম সব েদবতার sান 
aিধকার কিরয়াছ।” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- “িশিখেত পাির নাi!” eর নাম পিতbতার ধমর্। eo আেছ। 
 
        পাঠ সমাp হiল। ঠাকুর হািসেতেছন। ভেkরা চািহয়া আেছন, ঠাকুর আবার িক বেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, েকদার o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- e eকরকম মn নয়। পিতbতাধমর্। pিতমায় 
ঈ েরর পূজা হয় আর জীয়n মানুেষ িক হয় না? িতিনi মানুষ হেয় লীলা করেছন। 
 

[পূবর্কথা -- ঠাকুেরর bhjােনর aবsা o সবর্ভূেত ঈ রদশর্ন ] 
 
        “িক aবsা েগেছ। হরেগৗরীভােব কতিদন িছলুম। আবার কতিদন রাধাকৃ ভােব! কখন সীতারােমর ভােব! 
রাধার ভােব কৃ  কৃ  করতুম, সীতার ভােব রাম রাম করতুম! 
 
        “তেব লীলাi েশষ নয়। ei সব ভােবর পর বললুম, মা e-সব িবেcদ আেছ। যার িবেcদ নাi, eমন 
aবsা কের দাo। তাi কতিদন aখ  সিcদানn ei ভােব রiলুম। ঠাকুরেদর ছিব ঘর েথেক বার কের িদলুম। 
 
        “তাঁেক সবর্ভূেত দশর্ন করেত লাগলুম। পূজা uেঠ েগল! ei েবলগাছ! েবলপাতা তুলেত আসতুম! eকিদন 
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পাতা িছঁড়েত িগেয় আঁশ খািনকটা uেঠ eল। েদখলাম গাছ ৈচতনয্ময়! মেন ক  হল। দূবর্া তুলেত িগেয় েদিখ, 
আর-েসরকম কের তুলেত পািরিন। তখন েরাখ কের তুলেত েগলুম। 
 
        “আিম েলবু কাটেত পাির না। েসিদন aেনক কে , ‘জয় কালী’ বেল তাঁর সmুেখ বিলর মেতা কের তেব 
কাটেত েপেরিছলুম। eকিদন ফুল তুলেত িগেয় েদিখেয় িদেল, -- গােছ ফুল ফুেট আেছ, েযন সmুেখ িবরাট -- 
পূজা হেয় েগেছ -- িবরােটর মাথায় ফুেলর েতাড়া! আর ফুল েতালা হল না! 
 
        “িতিন মানুষ হেয়o লীলা করেছন। আিম েদিখ, সাkাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘষেত ঘষেত আgন েবেরায়, ভিkর 
েজার থাকেল মানুেষেতi ঈ র দশর্ন হয়। েতমন েটাপ হেল বড় ri কাতলা কp কের খায়। 
 
        “েpেমাnাদ হেল সবর্ভূেত সাkাৎকার হয়। েগাপীরা সবর্ভূেত ীকৃ  দশর্ন কেরিছল। কৃ ময় েদেখিছল। 
বেলিছল, আিম কৃ ! তখন unাদ aবsা! গাছ েদেখ বেল, eরা তপsী, ীকৃে র ধয্ান করেছ। তৃণ েদেখ বেল, 

ীকৃ েক sশর্ কের oi েদখ পৃিথবীর েরামা  হেয়েছ। 
 
        “পিতbতাধমর্; sামী েদবতা। তা হেব না েকন? pিতমায় পূজা হয়, আর জীয়n মানুেষ িক হয় না?” 
 

 [pিতমায় আিবভর্াব -- মানুেষ ঈ রদশর্ন কখন? িনতয্িসিd o সংসার ] 
 
        “pিতমায় আিবভর্াব হেত েগেল িতনিট িজিনেসর দরকার, -- pথম পূজারীর ভিk, িdতীয় pিতমা সুnর 
হoয়া চাi, তৃতীয় গৃহsামীর ভিk। ৈব বচরণ বেলিছল, েশেষ নরলীলােতi মনিট কুিড়েয় আেস। 
 
        “তেব eকিট কথা eকিট আেছ, -- তাঁেক সাkাৎকার না করেল erপ লীলাদশর্ন হয় না। সাkাৎকােরর 
লkণ িক জান? বালকsভাব হয়। েকন বালকsভাব হয়? ঈ র িনেজ বালকsভাব িক না! তাi েয তাঁেক দশর্ন 
কের, তারo বালকsভাব হেয় যায়।” 
 

[ঈ রদশর্েনর uপায় -- তীb ৈবরাগয্ o িতিন আপনার ‘বাপ’ ei েবাধ ] 
 
        “ei দশর্ন হoয়া চাi। eখন তাঁর সাkাৎকার েকমন কের হয়? তীb ৈবরাগয্। eমন হoয়া চাi েয, বলেব, 
jিক! জগৎিপতা? আিম িক জগৎ ছাড়া? আমায় তুিম দয়া করেব না? শালা!’ 
 
        “েয যােক িচnা কের, েস তার সtা পায়। িশবপূজা কের িশেবর সtা পায়। eকজন রােমর ভk, রাতিদন 
হনুমােনর িচnা করত! মেন করত, আিম হনুমান হেয়িছ। েশেষ তার rব িব াস হল েয, তার eকটু লয্াজo 
হেয়েছ! 
 
        “িশব aংেশ jান হয়, িব ু aংেশ ভিk হয়। যােদর িশব aংশ তােদর jানীর sভাব, যােদর িব ু aংশ, 
তােদর ভেkর sভাব।” 
 

[ৈচতনয্েদব aবতার -- সামানয্ জীব dবর্ল ] 
 
        মাsার -- ৈচতনয্েদব? তাঁর েতা আপিন বেলিছেলন, jান o ভিk di িছল। 
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        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- তাঁর আলাদা কথা। িতিন ঈ েরর aবতার। তাঁর সে  জীেবর aেনক তফাত। 
তাঁর eমন ৈবরাগয্ েয, সাবর্েভৗম যখন িজhায় িচিন েঢেল িদেল, িচিন হাoয়ােত ফরফর কের uেড় েগল, িভজেলা 
না। সবর্দাi সমািধs! কত বড় কামজয়ী! জীেবর সিহত তাঁর তুলনা! িসংহ বার বছের eকবার রমণ কের, িকnt 
মাংস খায়; চড়ুi কাঁকর খায়, িকnt রাতিদনi রমণ কের। েতমিন aবতার আর জীব। জীব কাম তয্াগ কের, আবার 
eকিদন হয়েতা রমণ হেয় েগল; সামলােত পাের না। (মাsােরর pিত) লjা েকন? যার হয় েস েলাক েপাক েদেখ! 
‘লjা ঘৃণা ভয়, িতন থাকেত নয়।’ e-সব পাশ। ‘a  পাশ’ আেছ না? 
 
        “েয িনতয্িসd তার আবার সঘসাের ভয় িক? ছকবাঁধা েখলা; আবার েফলেল িক হয়, চকবাঁধা েখলােত e-
ভয় থােক না। 
 
        “েয িনতয্িসd, েস মেন করেল সগসােরo থাকেত পাের। েকu েকu di তেলায়ার িনেয় েখলেত পাের। 
eমন েখেলায়াড় েয, িঢল পড়েল তেলায়াের েলেগ িঠকের যায়!” 
 

[দশর্েনর uপায় েযাগ -- েযাগীর লkণ ] 
 
        ভk -- মহাশয়, িক aবsায় ঈ েরর দশর্ন পাoয়া যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- মন সব কুিড়েয় না আনেল িক হয়। ভগবেত কেদেবর কথা আেছ -- পেথ যােc েযন স ীন 
চড়ান। েকানিদেক দৃি  নাi। eক লkয্ -- েকবল ভগবােনর িদেক দৃি । eর নাম েযাগ। 
 
        “চাতক েকবল েমেঘর জল খায়। গ া, যমুনা, েগাদাবরী, আর সব নদী জেল পিরপূণর্, সাত সমুd ভরপুর, 
তবু েস জল খােব না। েমেঘর জল পড়েব তেব খােব। 
 
        “যার erপ েযাগ হেয়েছ, তার ঈ েরর দশর্ন হেত পাের। িথেয়টাের েগেল যতkণ না পদর্া oেঠ ততkণ 
েলােক বেস বেস নানারকম গl কের -- বািড়র কথা, আিফেসর কথা, isুেলর কথা ei সব। যাi পদর্া uেঠ, 
aমিন কথাবাতর্া সব বn। যা নাটক হেc, eকদৃে  তাi েদখেত থােক। aেনকkণ পের যিদ eক-আধটা কথা কয় 
েস oi নাটেকরi কথা। 
 
        “মাতাল মদ খাoয়ার পর েকবল আনেnর কথাi কয়।” 
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দিkেণ ের ীরামকৃে র জnমেহাৎসব 1885 ীঃ 
 

pথম পিরেcদ 
 

নেরndািদ ভkসে  কীতর্নানেn 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের utর-পূবর্ লmা বারাnায় েগাপীেগা  o সুবল-িমলন কীতর্ন 

িনেতেছন। নেরাtম কীতর্ন কিরেতেছন। আজ রিববার, 22েশ েফbrয়াির 1885 ী াb, 12i ফাlgন, 1291, 
kা মী। ভেkরা তাঁহার জnমেহাৎসব কিরেতেছন। গত েসামবার ফাlgন kা িdতীয়া তাঁহার জnিতিথ িগয়ােছ। 

নেরnd, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, সুেরnd, িগরীnd, িবেনাদ, হাজরা, রামলাল, রাম, িনতয্েগাপাল, মিণ মিlক, 
িগিরশ, িসঁিথর মেহnd কিবরাজ pভৃিত aেনক ভেkর সমাগম হiয়ােছ। কীতর্ন pাতঃকাল হiেতi হiেতেছ, eখন 
েবলা 8টা হiেব। মাsার আিসয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর iি ত কিরয়া কােছ বিসেত বিলেলন। 
 
        কীতর্ন িনেত িনেত ঠাকুর ভাবািব  হiয়ােছন। ীকৃে র েগাচারেণ আিসেত েদির হiেতেছ। েকান রাখাল 
বিলেতেছন, মা যেশাদা আিসেত িদেতেছন না। বলাi েরাখ কিরয়া বিলেতেছ, আিম িশ া বািজেয় কানাiেক 
আিনব। বলাi-eর aগাধ েpম। 
 
        কীতর্িনয়া আবার গািহেতেছন। ীকৃ  বংশী িন কিরেতেছন। েগাপীরা, রাখােলরা, বংশীরব িনেতেছন, 
তাহেদর নানাভাব uদয় হiেতেছ। 
 
        ঠাকুর বিসয়া ভkসে  কীতর্ন িনেতেছন। হঠাৎ নেরেndর িদেক তাঁহার দৃি পাত হiল। নেরnd কােছi 
বিসয়ািছেলন, ঠাকুর দাঁড়াiয়া সমািধs। নেরেndর জানু eক পা িদয়া sশর্ কিরয়া দাঁড়াiয়ােছন। 
 
        ঠাকুর pকৃিতs হiয়া আবার বিসেলন। নেরnd সভা হiেত uিঠয়া েগেলন। কীতর্ন চিলেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  বাবুরামেক আেs আেs বিলেলন, ঘের kীর আেছ নেরndেক িদেগ যা। 
 
        ঠাকুর িক নেরেndর িভতর সাkাৎ নারায়ণদশর্ন কিরেতিছেলন! 
 
        কীতর্নােn ীরামকৃ  িনেজর ঘের আিসয়ােছন o নেরndেক আদর কিরয়া িমঠাi খাoয়াiেতেছন। 
 
        িগিরেশর িব াস েয, ঈ র ীরামকৃ rেপ aবতীণর্ হiয়ােছন। 
 
        িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- আপনার সব কাযর্ ীকৃে র মেতা। ীকৃ  েগাবধর্নিগির ধারণ কেরিছেলন, 
আর নেnর কােছ েদখােcন, িপঁেড় বেয় িনেয় েযেত ক  হেc! 
 
        িগিরশ -- বুেঝিছ, আপনােক eখন বুেঝিছ। 
 

[জেnাৎসেব নববst পিরধান, ভkগণকতৃর্ক েসবা o সমািধ ] 
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        ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। েবলা 11টা হiেব। রাম pভৃিত ভেkরা ঠাকুরেক নববst পরাiেবন। 
ঠাকুর বিলেতেছন -- “না, না।” eকজন iংেরজী পড়া েলাকেক েদখাiয়া বিলেতেছন, “uিন িক বলেবন!” 
ভেkরা aেনক িজদ করােত ঠাকুর বিলেলন -- “েতামরা বলছ পির।” 
 
         ভেkরা oi ঘেরেতi ঠাকুেরর anািদ আহােরর আেয়াজন কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর নেরndেক eকটু গান গাiেত বিলেতেছন। নেরnd গািহেতেছন: 
 
 িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ ৷ 
 তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগিরgহাবাসী ৷৷ 
 aনn আঁধার েকােল, মহািনর্বাণ িহেlােল ৷ 
 িচরশািn পিরমল, aিবরল যায় ভািস ৷৷ 
 মহাকাল rপ ধির, আঁধার বসন পির ৷ 
 সমািধমিnের মা েক তুিম েগা eকা বিস ৷৷ 
 aভয়-পদ-কমেল েpেমর িবজলী jেল ৷ 
 িচnয় মুখম েল েশােভ a  a  হািস ৷৷ 
 
        নেরnd যাi গাiেলন, ‘সমািধমিnের মা েক তুিম েগা eকা বিস!’ aমিন ঠাকুর বাহয্শূনয্, সমািধs। 
aেনকkণ পের সমািধভে র পর ভেkরা ঠাকুরেক আহােরর জনয্ আসেন বসাiেলন। eখনo ভােবর আেবশ 
রিহয়ােছ। ভাত খাiেতেছন িকnt di হােত। ভবনাথেক বিলেতেছন, “তুi েদ খাiেয়।” ভােবর আেবশ রিহয়ােছ 
তাi িনেজ খাiেত পািরেতেছন না। ভবনাথ তাঁহােক খাoয়াiয়া িদেতেছন। 
 
        ঠাকুর সামানয্ আহার কিরেলন। আহারােn রাম বিলেতেছন, ‘িনতয্েগাপাল পােত খােব।’ 
 
        ীরামকৃ  -- পােত? পােত েকন? 
 
        রাম -- তা আর আপিন বলেছন! আপনার পােত খােব না? 
 
        িনতয্েগাপালেক ভাবািব  েদিখয়া ঠাকুর তাহােক d-eকgাস খাoয়াiয়া িদেলন। 
 
        েকাnগেরর ভkগণ েনৗকা কিরয়া eiবার আিসয়ােছন। তাঁহারা কীতর্ন কিরেত কিরেত ঠাকুেরর ঘের pেবশ 
কিরেলন। কীতর্নােn তাঁহারা জলেযাগ কিরেত বািহের েগেলন। নেরাtম কীতর্িনয়া ঠাকুেরর ঘের বিসয়া আেছন। 
ঠাকুর নেরাtম pভৃিতেক বিলেতেছন, “eেদর েযন েডা া-েঠলা গান। eমন গান হেব েয সকেল নাচেব! 
 
        “ei সব গান গাiেত হয়: 
 
 নেদ টলমল টলমল কের, 
 েগৗর েpেমর িহেlােল ের। 
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        (নেরাtেমর pিত) -- “oর সে  eiটা বলেত হয় --  
 
 যােদর হির বলেত নয়ন ঝের, তারা, dভাi eেসেছ ের ৷ 
 যারা মার েখেয় েpম যােচ, তারা, dভাi eেসেছ ের ৷ 
 যারা আপিন েকেঁদ জগৎ কাঁদায়, তারা, dভাi eেসেছ ের ৷৷ 
 যারা আপিন েমেত জগৎ মাতায়, তারা, dভাi eেসেছ ের ৷ 
 যারা আচ ােল েকাল েদয়, তারা dভাi eেসেছ ের ৷৷ 
 
        “আর eটাo গাiেত হয়: 
 
 েগৗর িনতাi েতামরা dভাi, পরম দয়াল েহ pভু! 
 আিম তাi েন eেসিছ েহ নাথ; 
 েতামরা নািক আচ ােল দাo েকাল, 
 েকাল িদেয় বল হিরেবাল।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

জেnাৎসেব ভkসmাষেণ 
 
        eiবার ভেkরা pসাদ পাiেতেছন। িচঁেড় িম াnািদ aেনকpকার pসাদ পাiয়া তৃিpলাভ কিরেলন। ঠাকুর 
মাsারেক বিলেতেছন, “মুখুেjেদর বল নাi? সুেরndেক বল, বাuলেদর েখেত বলেত।” 
 
        ীযুk িবিপন সরকার আিসয়ােছন। ভেkরা বিলেলন, “eঁর নাম িবিপন সরকার।” ঠাকুর uিঠয়া বিসেলন 
o িবনীতভােব বিলেলন, “eঁেক আসন দাo। আর পান দাo।” তাঁহােক বিলেতেছন, “আপনার সে  কথা কiেত 
েপলাম না; aেনক িভড়!” 
 
        িগরীndেক েদিখয়া ঠাকুর বাবুরামেক বিলেলন, “eঁেক eকখানা আসন দাo।” িনতয্েগাপাল মািটেত 
বিসয়ািছেলন েদিখয়া ঠাকুর বিলেলন, “oেকo eকখানা আসন দাo।” 
 
        িসঁিথর মেহnd কিবরাজ আিসয়ােছন। ঠাকুর সহােসয্ রাখালেক iি ত কিরেতেছন, “হাতটা েদিখেয় েন।” 
 
        ীযুk রামলালেক বিলেতেছন, “িগিরশ েঘােষর সে  ভাব কর, তাহেল িথেয়টার েদখেত পািব।” (হাসয্) 
 
        নেরnd  হাজরা মহাশেয়র সে  বািহেরর বারাnায় aেনকkণ গl কিরেতিছেলন। নেরেndর িপতৃিবেয়ােগর 
পর বািড়েত বড়i ক  হiয়ােছ। eiবার নেরnd ঘেরর িভতর আিসয়া বিসেলন। 
 

[নেরেndর pিত ঠাকুেরর নানা uপেদশ ] 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- তুi িক হাজরার কােছ বেসিছিল? তুi িবেদিশনী েস িবরিহণী! হাজরারo 
েদড় হাজার টাকার দরকার। (হাসয্) 
 
        “হাজরা বেল, ‘নেরেndর েষাল আনা সttgণ হেয়েছ, eকটু লালেচ রেজাgণ আেছ! আমার িব d সtt 
সেতর আনা।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        “আিম যখন বিল, ‘তুিম েকবল িবচার কর, তাi ।’ েস বেল, আিম েসৗর সুধা পান কির, তাi ।’ 
 
        “আিম যখন dাভিkর কথা বিল, যখন বিল dভk টাকা-কিড় ঐ যর্ িকছু চায় না; তখন েস বেল, ‘তাঁর 
কৃপাবনয্া eেল নদী েতা uপেচ যােব, আবার খাল-েডাবাo জেল পূণর্ হেব। dাভিko হয়, আবার ষৈড় যর্o হয়। 
টাকা-কিড়o হয়।” 
 
        ঠাকুেরর ঘেরর েমেঝেত নেরndািদ aেনক ভk বিসয়া আেছন, িগিরশo আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- আিম নেরndেক আtার srপ jান কির; আর আিম oর aনুগত। 
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        িগিরশ -- আপিন কারi বা aনুগত নন! 
 

[নেরেndর aখে র ঘর ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oর মেdর ভাব (পুrষভাব) আর আমার েমদীভাব (pকৃিতভাব)। নেরেndর uচুঁঘর, 
aখে র ঘর। 
 
        িগিরশ বািহের তামাক খাiেত েগেলন। 
 
        নেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- িগিরশ েঘােষর সে  আলাপ হল, খুব বড়েলাক (মাsােরর pিত) -- আপনার 
কথা হিcল। 
 
        ীরামকৃ  -- িক কথা? 
 
        নেরnd  -- আপিন েলখাপড়া জােনন না, আমরা সব পি ত, ei সব কথা হিcল। (হাসয্) 
 

[ ীরামকৃ  o নেরnd  -- পাি তয্ o শাst ] 
 
        মিণ মিlক (ঠাকুেরর pিত) -- আপিন না পেড় পি ত। 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদর pিত) -- সতয্ বলিছ, আিম েবদাn আিদ শাst পিড় নাi বেল eকটু dঃখ হয় না। 
আিম জািন েবদােnর সার, bh সতয্ জগৎ িমথয্া। আবার গীতার সার িক? গীতা দশবার বলেল যা হয়; তয্াগী 
তয্াগী। 
 
        “শােstর সার grমুেখ েজেন িনেত হয়। তারপর সাধন-ভজন। eকজন িচিঠ িলেখিছল। িচিঠখািন পড়া হয় 
নাi, হািরেয় েগল। তখন সকেল িমেল খঁুজেত লাগল। যখন িচিঠখানা পাoয়া েগল, পেড় েদখেল পাঁচ েসর সেnশ 
পাঠােব আর eকখানা কাপড় পাঠােব। তখন িচিঠটা েফেল িদেল, আর পাঁচ েসর সেnশ আর eকখানা কাপেড়র 
েযাগাড় করেত লাগল। েতমিন শােstর সার েজেন িনেয় আর বi পড়বার িক দরকার? eখন সাধন-ভজন।”1 
 
        eiবার িগিরশ ঘের আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- হাঁ গা, আমার কথা সব েতামরা িক কিcেল? আিম খাi দাi থািক। 
 
        িগিরশ -- আপনার কথা আর িক বলব। আপিন িক সাধু? 
 
        ীরামকৃ  -- সাধু-টাধু নয়। আমার সতয্i েতা সাধুেবাধ নাi। 
 
                                                 
1 তেমব ধীেরা িবjায় pjাং কুবর্ীত bাhণঃ। 
  নানুধয্ায়াd  বহূ bাn  বােচা িবgাপনং িহ তৎ।                                             [বৃহদারণয্েকাপিনষd  4।4।21] 
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        িগিরশ -- ফচিকিমেতo আপনােক পারলুম না। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম লালেপেড় কাপড় পের জয়েগাপাল েসেনর বাগােন িগছলাম। েকশব েসন েসখােন িছল। 
েকশব লালেপেড় কাপড় েদেখ বলেল, ‘আজ বড় েয রঙ, লালপােড়র বাহার।’ আিম বললুম, ‘েকশেবর মন 
ভুলােত হেব, তাi বাহার িদেয় eেসিছ।’ 
 
        eiবার আবার নেরেndর গান হiেব। ীরামকৃ  মাsারেক তানপুরািট পািড়য়া িদেত বিলেলন। নেরnd  
তানপুরািট aেনকkণ ধিরয়া বাঁিধেতেছন। ঠাকুর o সকেল aৈধযর্ হiয়ােছন। 
 
        িবেনাদ বিলেতেছন, বাঁধা আজ হেব, গান আর-eকিদন হেব। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  হািসেতেছন আর বিলেতেছন, “eমিন iেc হেc েয তানপুরাটা েভেঙ েফিল। িক টং টং -- 
আবার তানা নানা েনের নূm হেব।” 
 
        ভবনাথ -- যাtার েগাড়ায় aমিন িবরিk হয়। 
 
        নেরnd (বাঁিধেত বাঁিধেত) -- েস না বুঝেলi হয়। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oi আমােদর সব uিড়েয় িদেল। 
 

[নেরেndর গান o ীরামকৃে র ভাবােবশ -- anমুর্খ o বিহমুর্খ -- িsর জল o তর  ] 
 
        নেরnd গান গািহেতেছন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া িনেতেছন। িনতয্েগাপাল pভৃিত ভেkরা েমেঝেত 
বিসয়া িনেতেছন। 
 
          1। anের জািগছ o মা anর যািমনী, 
      েকােল কের আছ েমাের িদবস যািমনী; 
 
 2। গাo ের আনnময়ীর নাম। 
     oের আমার eকতntী pােণর আরাম। 
 
 3। িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ। 
       তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগিরgহাবাসী ৷৷ 
 
        ঠাকুর ভাবািব  হiয়া িনেচ নািময়া আিসয়ােছন o নেরেndর কােছ বিসয়ােছন। ভাবািব  হiয়া কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- গান গাiব? থু থু! (িনতয্েগাপােলর pিত) -- তুi িক বিলস udীপেনর জনয্ নেত হয়; 
তারপর িক হল আর িক েগল। 
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        “আgন েjেল িদেল; েস েতা েবশ! তারপর চুপ। েবশ েতা, আিমo েতা চুপ কের আিছ, তুio চুপ কের 
থাক। 
 
        “আনn-রেস মg হoয়া িনেয় কথা। 
 
        “গান গাiব? আcা, গাiেলo হয়। জল িsর থাকেলo জল আর েহলেল dলেলo জল।” 
 

[নেরndেক িশkা -- “jান-ajােনর পার হo” ] 
 
        নেরnd কােছ বিসয়া আেছন। তাঁর বািড়েত ক , েসi জনয্ িতিন সবর্দা িচিnত হiয়া থােকন। তাঁহার সাধারণ 
bাhসমােজ যাতায়াত িছল। eখনo সবর্দা jানিবচার কেরন, েবদাnািদ gn পিড়বার খুব icা, ekেণ বয়স 23 
বৎসর হiেব। ঠাকুর নেরndেক eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, নেরেndর pিত) -- তুi েতা ‘খ’ (আকাশবৎ); তেব যিদ েটkেসা (Tax aথর্াৎ বািড়র 
ভাবনা) না থাকত। (সকেলর হাসয্) 
 
        “কৃ িকেশার বলত ‘আিম খ’। eকিদন তার বািড়েত িগেয় েদিখ, েস িচিnত হেয় বেস আেছ; েবিশ কথা 
কেc না। আিম িজjাসা করলমু, ‘িক হেয়েছ গা, eমন কের বেস রেয়ছ েকন?’ েস বলেল, ‘েটkেসাoয়ালা 
eেসিছল; েস বেল েগেছ টাকা যিদ না দাo তাহেল ঘিটবািট সব নীলাম কের িনেয় যাব; তাi আমার ভাবনা 
হেয়েছ।’ আিম হাসেত হাসেত বললাম, ‘েস িক েগা, তুিম েতা ‘খ’, আকাশবৎ। যাক শালারা ঘিটবািট িনেয় যাক, 
েতামার িক?’ 
 
        “তাi েতােক বলিছ, তুi েতা ‘খ’ -- eত ভাবিছস েকন? িক জািনস eমিন আেছ, ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন, 
a িসেdর eকিট থাকেল িকছু শিk হেত পাের, িকnt আমায় পােব না। িসdাi-eর dারা েবশ শিk, বল, টাকা, 
ei সব হেত পাের, িকnt ঈ রেক লাভ হয় না। 
 
        “আর eকিট কথা -- jান-ajােনর পার হo। aেনেক বেল aমুক বড় jানী, বstতঃ তা নয়। বিশ  eত 
বড় jানী, পুtেশােক aিsর হেয়িছল; তখন লkণ বলেলন, ‘রাম e িক আ যর্! iিনo eত েশাকাতর্!’ রাম 
বলেলন -- ভাi, যার jান আেছ, তার ajানo আেছ; যার আেলােবাধ আেছ, তার anকারেবাধo আেছ; যার 
ভালেবাধ আেছ, তার মnেবাধo আেছ; যার সুখেবাধ আেছ, তার dঃখেবাধo আেছ। ভাi, তুিম di-eর পাের 
যাo, সুখ-dঃেখর পাের যাo, jান-ajােনর পাের যাo। তাi েতােক বলিছ, jান-ajােনর পার হo।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  ভkসে  -- সুেরেndর pিত uপেদশ -- গৃহs o দানধমর্ -- মেনােযাগ o কমর্েযাগ 
 

        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার েছাট খাটিটেত আিসয়া বিসয়ােছন। ভেkরা eখনo েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
সুেরnd তাঁহার কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর তাঁহার িদেক সেsেহ দৃি পাত কিরেতেছন o কথাcেল তাঁহােক নানা 
uপেদশ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সুেরেndর pিত) -- মােঝ মােঝ eেসা। নয্াংটা বলত, ঘিট েরাজ মাজেত হয়; তা না হেল কল  
পড়েব। সাধুস  সবর্দাi দরকার। 
 
        “সnয্াসীর পেk কািমনী-কা ন তয্াগ, েতামােদর পেk তা নয়। েতামারা মােঝ মােঝ িনজর্েন যােব আর 
তাঁেক বয্াকুল হেয় ডাকেব। েতামরা মেন তয্াগ করেব। 
 
        “বীরভk না হেল dিদক রাখেত পাের না; জনক রাজা সাধন-ভজেনর পর িসd হেয় সংসাের িছল। েস 
dখানা তেলায়ার ঘুরাত; jান আর কমর্।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
     ei সংসার মজার কুিট। 
     আিম খাi দাi আর মজা লুিট।। 
 জনক রাজা মহােতজা তার িকেস িছল tr িট। 
 েস েয eিদক-oিদক dিদক েরেখ েখয়ািছল dেধর বািট।। 
 
        “েতামােদর পেk ৈচতনয্েদব যা বেলিছেলন, জীেব দয়া, ভkেসবা আর নামসংকীতর্ন। 
 
        “েতামায় বলিছ েকন? েতামার েহৗস-eর (House, সদাগের বািড়র) কাজ; আর aেনক কাজ করেত হয়। 
তাi বলিছ। 
 
        “তুিম আিফেস িমথয্া কথা কo তেব েতামার িজিনস খাi েকন? েতামার েয দান-ধয্ান আেছ; েতামার যা 
আয় তার েচেয় েবিশ দান কর; বার হাত কাঁকুেড়র েতর হাত িবিচ! 
 
        “কৃপেণর িজিনস খাi না। তােদর ধন ei কয় রকেম uেড় যায়: 1ম, মামলা েমাকdমায়; 2য়, েচার 
ডাকােত; 3য়, ডাkার খরেচ; 4থর্, আবার বদ েছেলরা েসi সব টাকা uিড়েয় েদয় -- ei সব। 
 
        “তুিম েয দান-ধয্ান কর, খুব ভাল। যােদর টাকা আেছ তােদর দান করা uিচত। কৃপেণর ধন uেড় যায়, 
দাতার ধন রkা হয়, সৎকােজ যায়। o-েদেশ চাষারা খানা েকেট েkেত জল আেন। কখনo কখনo জেলর eত 
েতাড় হয় েয েkেতর আল েভেঙ যায়, আর জল েবিরেয় যায় o ফসল ন  হয়। তাi চাষারা আেলর মােঝ মােঝ 
েছঁদা কের রােখ, তােক েঘাগ বেল। জল েঘাগ িদেয় eকটু eকটু েবিরেয় যায়, তখন জেলর েতােড় আল ভােঙ না। 
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আর েkেতর uপর পিল পেড়। েসi পিলেত েkত uবর্রা হয়, আর খুব ফসল হয়। েয দান-ধয্ান কের, েস aেনক 
ফললাভ কের; চতুবর্গর্ ফল।” 
 
        ভেkরা সকেল ঠাকুেরর ীমুখ হiেত ei দান-ধমর্ কথা eকমেন িনেতেছন। 
 
        সুেরnd -- আমার ধয্ান ভাল হয় না। মােঝ মােঝ মা মা বিল; আর েশাবার সময় মা মা বলেত বলেত 
ঘুিমেয় পিড়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেলi হল। sরণ-মনন েতা আেছ। 
 
        “মেনােযাগ o কমর্েযাগ। পূজা, তীথর্, জীবেসবা iতয্ািদ grর uপেদেশ কমর্ করার নাম কমর্েযাগ। জনকািদ 
যা কমর্ করেতন তার নামo কমর্েযাগ। েযাগীরা েয sরণ-মনন কেরন তার নাম মেনােযাগ। 
 
        “আবার ভািব কালীঘের িগেয়, মা মনo েতা তুিম! তাi dমন, dবুিd d আtা eকi িজিনস।” 
 
        সnয্া আগত pায়, ভেkরা aেনেকi ঠাকুরেক pণাম কিরয়া বািট pতয্াগমন কিরেতেছন। ঠাকুর পি েমর 
বারাnায় িগয়ােছন; ভবনাথ o মাsার সে  আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভবনােথর pিত) -- তুi eত েদিরেত আিসস েকন? 
 
        ভবনাথ (সহােসয্) -- আেj, পেনরিদন anর েদখা কির; েসিদন আপিন িনেজ রাsায় েদখা িদেলন, তাi 
আর আিস নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িকের? ধু দশর্েন িক হয়? sশর্ন, আলাপ -- e-সবo চাi। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

জেnাৎসব রােt িগিরশ pভৃিত ভkসে  েpমানেn 
 
        সnয্া হiল। kেম ঠাকুরেদর আরিতর শb না যাiেতেছ। আজ ফাlgেনর k মী, 6।7 িদন পের পূিণর্মায় 
েদাল মেহাৎসব হiেব। 
 
        সnয্া হiল। ঠাকুরবািড়র মিnরশীষর্, pা ণ, uদয্ানভূিম, বৃkশীষর্ -- চndােলােক মেনাহরrপ ধারণ 
কিরয়ােছ। গ া ekেণ utরবািহনী, েজয্াৎsাময়ী, মিnেরর গা িদয়া েযন আনেn utরমুখ হiয়া pবািহত 
হiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  িনেজর ঘেরর েছাট খাটিটেত বিসয়া িনঃশেb জগnাতার িচnা কিরেতেছন। 
 
        uৎসবােn eখনo d-eকিট ভk রিহয়ােছন। নেরnd আেগi চিলয়া িগয়ােছন। 
 
        আরিত হiয়া েগল। ঠাকুর আিব  হiয়া দিkণ-পূেবর্র লmা বারাnায় পাদচারণ কিরেতেছন। মাsারo 
েসiখােন দ ায়মান আেছন o ঠাকুরেক দশর্ন কিরেতেছন। ঠাকুর হঠাৎ মাsারেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন, 
“আহা, নেরেনdর িক গান!” 
 

[তেnt মহাকালীর ধয্ান -- গভীর মােন ] 
 
        মাsার -- আjা, “িনিবড় আঁধাের” oi গানিট? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, o গােনর খুব গভীর মােন। আমার মনটা eখনo েযন েটেন েরেখেছ। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ 
 
        ীরামকৃ  -- আঁধাের ধয্ান, eiিট তেntর মত। তখন সূেযর্র আেলা েকাথায়? 
 
        ীযুত িগিরশ েঘাষ আিসয়া দাঁড়াiেলন; ঠাকুর গান গািহেতেছন: 
 
 মা িক আমার কােলা ের! 
 কালrপ িদগmরী hিদপd কের আেলা ের। 
 
        ঠাকুর মােতায়ারা হiয়া, দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া িগিরেশর গােয় হাত িদয়া গান গািহেতেছন: 
 
 গয়া গ া pভাসািদ কাশী কা ী েকবা চায় -- 
 কালী কালী বেল আমার aজপা যিদ ফুরায়। 
 িtসnয্া েয বেল কালী, পূজা সnয্া েস িক চায়, 
 সnয্া তার সnােন েফের কভু সিn নািহ পায় ৷৷ 
 দয়া bত দান আিদ, আর িকছু না মেন লয়। 
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 মদেনরi যাগযj bhময়ীর রা া পায় ৷৷ 
 
        গান - eবার আিম ভাল েভেবিছ 
 ভাল ভাবীর কােছ ভাব িশেখিছ। 
 েয েদেশ রজনী নাi মা েসi েদেশর eক েলাক েপেয়িছ, 
 আিম িকবা িদবা িকবা সnয্া সnয্াের বnয্া কেরিছ। 
 নূপুের িমশােয় তাল েসi তােলর eক গীত িশেখিছ, 
 তাি ম তাি ম বাজেছ েস তাল িনিমের osাদ কেরিছ। 
 ঘুম েভেঙেছ আর িক ঘুমাi, েযােগ যােগ েজেগ আিছ, 
 েযাগিনdা েতাের িদেয় মা, ঘুেমের ঘুম পাড়ােয়িছ। 
 pসাদ বেল ভুিk মুিk uভেয় মাথায় েরেখিছ, 
 আিম কালী bh েজেন মমর্ ধমর্াধমর্ সব েছেড়িছ। 
 
        িগিরশেক েদিখেত েদিখেত েযন ঠাকুেরর ভােবাlাস আরo বািড়েতেছ। িতিন দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া আবার 
গািহেতেছন: 
 
 aভয় পেদ pাণ সঁেপিছ 
 আিম আর িক যেমর ভয় েরেখিছ। 
 কালীনাম মহামnt আtিশর িশখায় েবঁেধিছ, 
 আিম েদহ েবেচ ভেবর হােট ীdগর্ানাম িকেন eেনিছ। 
 কালীনাম কlতr hদেয় েরাপণ কেরিছ, 
 eবার শমন eেল hদয় খুেল েদখাব তাi বেস আিছ। 
 
        ঠাকুর ভােব মt হiয়া আবার গািহেতেছন: 
 
 আিম েদহ েবেচ ভেবর হােট ীdগর্ানাম িকেন eেনিছ। 
 
        (িগিরশািদ ভেkর pিত) -- ‘ভােবেত ভরল তনু হরল েগঞান।’ 
 
        “েস jান মােন বাহয্jান। তttjান, bhjান e-সব চাi।” 
 

[ ীরামকৃ  িক aবতার -- পরমহংস aবsা ] 
 
        “ভিki সার। সকাম ভিko আেছ, আবার িন াম ভিk, dাভিk, aেহতুকী ভিk eo আেছ। েকশব 
েসন oরা aেহতুকী ভিk জানত না; েকান কামনা নাi, েকবল ঈ েরর পাদপেd ভিk। 
 
        “আবার আেছ, ঊিজর্তা ভিk। ভিk েযন uথেল পড়েছ। ‘ভােব হােস কাঁেদ নােচ গায়।’ েযমন 
ৈচতনয্েদেবর। রাম বলেলন লkণেক, ভাi েযখােন েদখেব ঊিজর্তা ভিk, েসiখােন জানেব আিম sয়ং 
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বতর্মান।”1  
 
        ঠাকুর িক iি ত কিরেতেছন, িনেজর aবsা? ঠাকুর িক ৈচতনয্েদেবর নয্ায় aবতার? জীবেক ভিk 
িশখাiেত aবতীণর্ হiয়ােছন। 
 
        িগিরশ -- আপনার কৃপা হেলi সব হয়। আিম িক িছলাম িক হেয়িছ। 
 
        ীরামকৃ  -- oেগা, েতামার সংsার িছল তাi হেc। সময় না হেল হয় না। যখন েরাগ ভাল হেয় eল, 
তখন কিবরাজ বলেল, ei পাতািট মিরচ িদেয় েবেট েখo। তারপর েরাগ ভাল হল। তা মিরচ িদেয় ঔষধ েখেয় 
ভাল হল, না আপিন ভাল হল, েক বলেব? 
 
        “লkণ লবকুশেক বলেলন, েতারা েছেলমানুষ, েতারা রামচndেক জািনস না। তাঁর পাদsেশর্ aহলয্া-
পাষাণী মানবী হেয় েগল। লবকুশ বলেল, ঠাকুর সব জািন, সব েনিছ। পাষাণী েয মানব হল েস মুিনবাকয্ িছল। 
েগৗতমমুিন বেলিছেলন েয েtতাযুেগ রামচnd oi আ েমর কাছ িদেয় যােবন; তাঁর পাদsেশর্ তুিম আবার মানবী 
হেব। তা eখন রােমর gেণ না মুিনবােকয্, েক বলেব বল। 
 
        “সিব ঈ েরর icায় হেc। eখােন যিদ েতামার ৈচতনয্ হয় আমােক জানেব েহতুমাt। চাঁদমামা সকেলর 
মামা। ঈ র icায় সব হেc।” 
 
        িগিরশ (সহাসয্) -- ঈ েরর icায় েতা। আিমo েতা তাi বলিছ! (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- সরল হেল শী  ঈ রলাভ হয়। কয়জেনর jান হয় না। 1ম -- যার বাঁকা 
মন, সরল নয়; 2য় -- যার িচবাi; 3য় -- যারা সংশয়াtা। 
 
        ঠাকুর িনতয্েগাপােলর ভাবাবsার pসংসা কিরেতেছন। 
 
        eখনo িতন-চারজন ভk oi দিkণ-পূবর্ লmা বারাnায় ঠাকুেরর কােছ দাঁড়াiয়া আেছন o সমs 

িনেতেছন। পরমহংেসর aবsা ঠাকুর বণর্না কিরেতেছন। বিলেতেছন, পরমহংেসর সবর্দা ei েবাধ -- ঈ রi 
সতয্ আর সব aিনতয্। হাঁেসরi শিk আেছ, dধেক জল েথেক তফাত করা। dেধ জেল যিদ িমিশয়া থােক, তােদর 
িজhােত eকরকম টকরস আেছ েসi রেসর dারা dধ আলাদা জল আলাদা হেয় যায়। পরমহংেসর মুেখo েসi 
টকরস আেছ, েpমাভিk। েpমাভিk থাকেলi িনতয্-aিনতয্ িবেবক হয়। ঈ েরর aনুভূিত হয়, ঈ রদশর্ন হয়। 

                                                 
1 dালুরতুয্িজর্তভিkলkেণা 
  যsসয্ দৃেশয্াঽমিনর্শং hিদ।।                                                              [aধয্াtরামায়ণ, রামগীতা] 
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িগিরশ-মিnের o sার িথেয়টাের ভkসে  ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

িগিরশ-মিnের jানভিk-সমnয় কথাpস  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িগিরশ েঘােষর বসুপাড়ার বাটীেত ভkসে  বিসয়া ঈ রীয় কথা কিহেতেছন। েবলা 3টা 
বািজয়ােছ। মাsার আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। আজ বুধবার, 15i ফাlgন, kা eকাদশী -- 25েশ 
েফbrয়াির, 1885 ী াb। গত রিববার দিkেণ র-মিnের ীরামকৃে র জnমেহাৎসব হiয়া িগয়ােছ। আজ 
ঠাকুর িগিরেশর বািড় হiয়া sার িথেয়টাের বৃষেকতুর aিভনয় দশর্ন কিরেত যাiেবন। 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ পূেবর্i আিসয়ােছন। কাজ সািরয়া আিসেত মাsােরর িকি ৎ িবলm হiয়ােছ। িতিন আিসয়াi 
েদিখেলন, ঠাকুর uৎসােহর সিহত bhjান o ভিkতেttর সমnয় কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরশ pভৃিত ভkেদর pিত) -- জাgত, sp, সুষুিp, জীেবর ei িতন aবsা। 
 
        “যারা jানিবচার কের তারা িতন aবsাi uিড়েয় েদয়। তারা বেল েয bh িতন aবsারi পার, sূল, সূk, 
কারণ -- িতনেদেহর পার; সtt, রজঃ, তমঃ িতনgেণর পার: সমsi মায়া, েযমন আয়নােত pিতিবm পেড়েছ; 
pিতিবm িকছু বst নয়; bhi বst আর সব aবst।1  
 
        “bhjানীরা আরo বেল, েদহাtবুিd থাকেলi dেটা েদখায়। pিতিবmটাo সতয্ বেল েবাধ হয়। oi বুিd 
চেলেগেল, েসাঽহm ‘আিমi েসi bh’ ei aনুভূিত হয়।” 
 
        eকজন ভk -- তাহেল িক আমরা সব িবচার করব? 
 

[di পথ o িগিরশ -- িবচার o ভিk -- jানেযাগ o ভিkেযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  -- িবচারপথo আেছ, েবদাnবাদীেদর পথ। আর-eকিট পথা আেছ ভিkপথ। ভk যিদ বয্াকুল 
হেয় কাঁেদ bhjােনর জনয্, েস তাo পায়। jানেযাগ o ভিkেযাগ। 
 
        “di পথ িদয়াi bhjান হেত পাের। েকu েকu bhjােনর পরo ভিk িনেয় থােক েলাকিশkার জনয্; 
েযমন aবতারািদ। 
 
        “েদহাtবুিd, ‘আিম’ বুিd িকnt সহেজ যায় না; তাঁর কৃপায় সমািধs হেল যায় -- িনিবর্কlসমািধ, 
জড়সমািধ। 
 
        “সমািধর পর aবতারািদর ‘আিম’ আবার িফের আেস -- িবদয্ার আিম, ভেkর আিম ei ‘িবদয্ার আিম’ 

                                                 
1 মা েূকয্াপিনষd । 
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িদেয় েলাকিশkা হয়। শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছল। 
 
        “ৈচতনয্েদব ei ‘আিম’ িদেয় ভিk আsাদন করেতন, ভিk-ভk িনেয় থাকেতন; ঈ রীয় কথা কiেতন; 
নামসংকীতর্ন করেতন। 
 
        “আিম েতা সহেজ যায় না, তাi ভk জাgত sp pভৃিত aবsা uিড়েয় েদয় না। ভk সব aবsাi লয়; 
সtt, রজঃ, তমঃ, িতনgণo লয়; ভk েদেখ িতিনi চতুর্িবংশিত তtt হেয় রেয়েছন, জীবজগৎ হেয় রেয়েছন; আবার 
েদেক সাকার িচnয়rেপ িতিন দশর্ন েদন। 
 
        “ভk িবদয্ামায়া আ য় কের থােক। সাধুস , তীথর্, jান, ভিk, ৈবরাগয্ -- ei সব আ য় কের থােক। েস 
বেল যিদ ‘আিম’ সহেজ চেল না যায়, তেব থাk শালা ‘দাস’ হেয়, ‘ভk’ হেয়। 
 
        “ভেkরo eকাকার jান হয়; েস েদেখ ঈ র ছাড়া আর িকছুi নাi। ‘spবৎ’ বেল না, তেব বেল িতিনi 
ei সব হেয়েছন; েমােমর বাগােন সবi েমাম, তেব নানা rপ। 
 
        “তেব পাকা ভিk হেল eirপ েবাধ হয়। aেনক িপt জমেল নয্াবা লােগ; তখন েদেখ েয সবi হলেদ। 

ীমতী শয্ামেক েভেব েভেব সমs শয্ামময় েদখেল; আর িনেজেকo শয্াম েবাধ হল। পারার hেদ সীেস aেনকিদন 
থাকেল েসটাo পারা হেয় যায়। কুমুেরেপাকা েভেব েভেব আর লা িন ল হেয় যায়। নেড় না; েশেষ কুমুেরেপাকাi 
হেয় যায়। ভko তাঁেক েভেব েভেব aহংশূনয্ হেয় যায়। আবার েদেখ ‘িতিনi আিম’, ‘আিমi িতিন’। 
 
        “আর লা যখন কুকুেরেপাকা হেয় যায়, তখন সব হেয় েগল। তখনi মুিk।” 
 

[নানা ভােব পূজা o িগিরশ -- “আমার মাতৃভাব” ] 
 
        “যতkণ আিমটা িতিন েরেখ িদেয়েছন, ততkণ eকিট ভাব আ য় কের তাঁেক ডাকেত হয় -- শাn, দাসয্, 
বাৎসলয্ -- ei সব। 
 
        “আিম দাসীভােব eকবৎসর িছলাম -- bhময়ীর দাসী। েমেয়েদর কাপড় oড়না ei সব পরতাম। আবার 
নথ পরতাম! েমেয়র ভাব থাকেল কাম জয় হয়। 
 
        “েসi আদয্াশিkর পূজা করেত হয়, তাঁেক pসn করেত হয়। িতিনi েমেয়েদর rপ ধারণ কের রেয়েছন। 
তাi আমার মাতৃভাব। 
 
        “মাতৃভাব aিত dভাব। তেnt বামাচােরর কথাo আেছ; িকnt েস ভাল নয়; পতন হয়। েভাগ রাখেলi ভয়। 
 
        “মাতৃভাব েযন িনজর্লা eকাদশী; েকান েভােগর গn নাi। আর আেছ ফলমূল েখেয় eকাদশী; আর লুিচ 
ছkা েখেয় eকাদশী। আমার িনজর্লা eকাদশী; আিম মাতৃভােব েষাড়শীর পূজা কেরিছলাম। েদখলাম sন মাতৃsন, 
েযািন মাতৃেযািন। 
 
        “ei মাতৃভাব -- সাধেনর েশষ কথা -- ‘তুিম মা, আিম েতামার েছেল’। ei েশষ কথা।” 
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[সnয্াসীর কিঠন িনয়ম -- গৃহsেদর িনয়ম o িগিরশ ] 

 
        “সnয্াসীর িনজর্লা eকাদশী; সnয্াসী যিদ েভাগ রােখ, তা হেলi ভয়। কািমনী-কা ন েভাগ, েযমন থুথু 
েফেল আবার থুথু খাoয়া। টাকা-কিড়, মান-সmম, iিndয়সুখ -- ei সব েভাগ। সnয্াসীর ভk stীেলােকর সে  
বসা বা আলাপ করাo ভাল নয় -- িনেজর kিত আর aনয্ েলােকরo kিত। aনয্ েলােকর িশkা হয় না, 
েলাকিশkা হয় না। সnয্াসীর েদহধারণ েলাকিশkার জনয্। 
 
        “েমেয়েদর সে  বসা িক েবিশkণ আলাপ, তােকo রমণ বেলেছ। রমণ আট pকার। েমেয়েদর কথা নিছ; 

নেত নেত আনn হেc; o eকরকম রমণ। েমেয়েদর কথা বলিছ (কীতর্নm) o eকরকম রমণ; েমেয়েদর সে  
িনজর্েন চুিপ চুিপ কথা কিc, o eকরকম। েমেয়েদর েকান িজিনস কােছ েরেখ িদেয়িছ, আনn হেc, o eকরকম। 
sশর্ করা eকরকম। তাi grপtী যুবতী হেল পাদsশর্ করেত নাi; সnয্াসীেদর ei সব িনয়ম। 
  
       “সংসারীেদর আলাদা কথা; d-eকিট েছেল হেল ভাi-ভgীর মেতা থাকেব; তােদর aনয্ সাতরকম রমেণ 
েদাষ নাi। 
 
        “গৃহেsর ঋণ আেছ। েদবঋণ, িপতৃঋণ, ঋিষঋণ; আবার মাগঋণo আেছ, eকিট-dিট েছেল হoয়া আর 
সতী হেল pিতপালন করা। 
 
        “সংসারীরা বুঝেত পাের না, েক ভাল stী, েক মn stী; েক িবদয্াশিk, েক aিবদয্াশিk। েয ভাল stী; 
িবদয্াশিk, তার কাম েkাধ e-সব কম, ঘুম কম; sামীর মাথা েঠেল েদয়। েয িবদয্াশিk তার েsহ, দয়া, ভিk, 
লjা -- ei সব থােক। েস সকেলরi েসবা কের বাৎসলয্ভােব, আর sামীর যােত ভগবােন ভিk হয় তার সাহাযয্ 
কের। েবশী খরচ কের না, পােছ sামীর েবশী খাটেত হয়, পােছ ঈ রিচnার aবসর না হয়। 
 
        “আবার পুrষ েমেয়র aনয্ aনয্ লkণ আেছ। খারাপ লkণ -- েটরা, েচাখ েকাটর, ঊনপাঁজর, িবড়াল-
েচাখ, বাছুের গাল।” 
 

[সমািধ-তtt o িগিরশ -- ঈ রলােভর uপায় -- িগিরেশর p  ] 
 
        িগিরশ -- আমােদর uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- ভিki সার। আবার ভিkর সtt, ভিkর রজঃ, ভিkর তমঃ আেছ। 
 
        “ভিkর সtt দীনহীন ভাব; ভিkর তমঃ েযন ডাকাত-পড়া ভাব। আিম তাঁর নাম করিছ, আমার আবার পাপ 
িক? তুিম আমার আপনার মা, েদখা িদেতi হেব।” 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- ভিkর তমঃ আপিনi েতা েশখান -- 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তাঁেক দশর্ন করবার িকnt লkণ আেছ। সমািধ হয়। সমািধ পাঁচpকার; 1ম: -- 
িপঁপেড়র গিত, মহাবায়ু uেঠ িপঁপেড়র মেতা। 2য়: -- মীেনর গিত। 3য়: িতযর্k গিত। 4থর্: -- পািখর গিত, পািখ 
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েযমন e-ডাল েথেক o-ডােল যায়। 5ম: -- কিপবৎ, বানেরর গিত; মহাবায়ু েযন লাফ িদেয় মাথায় uেঠ েগল 
আর সমািধ হল। 
 
        “আবার dরকম আেছ; 1ম: -- িsতসমািধ; eেকবাের বাহয্শূনয্; aেনকkণ হয়েতা aেনকিদন, রিহল। 2য়: 
-- unনাসমািধ; হঠাৎ মনটা চািরিদক েথেক কুিড়েয় eেন ঈ েরেত েযাগ কের েদoয়া।” 
 

[unনাসমািধ o মাsার ] 
 
        (মাsােরর pিত) -- “তুিম oটা বুেঝছ?” 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 
        িগিরশ -- তাঁেক িক সাধন কের পাoয়া যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- নানারকেম তাঁেক েলােক লাভ কেরেছ। েকu aেনক তপসয্া সাধন-ভজন কের; সাধনিসd। 
েকu জnাবিধ িসd; েযমন নারদ, কেদবািদ, eেদর বেল িনতয্িসd। আবার আেছ হঠাৎিসd; হঠাৎ লাভ কেরেছ। 
েযমন হঠাৎ েকান আশা িছল না, েকu নn বসুর মেতা িবষয় েপেয় েগেছ।  
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িগিরেশর শাnভাব, কিলেত শূেdর ভিk o মুিk 
 
        ীরামকৃ  -- আর আেছ spিসd আর কৃপািসd। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ভােব িবেভার হiয়া গান গািহেতেছন: 
 
 শয্ামাধন িক সবাi পায়, 
 aেবাধ মন েবােঝ না eিক দায়। 
 িশেবরi aসাধয্ সাধন মনমজােনা রাঙা পায়।। 
 indািদ সmদ সুখ তুc হয় েয ভােব মায়। 
 সদানn সুেখ ভােস, শয্ামা যিদ িফের চায়।। 
 েযাগীnd মুনীnd indd েয চরণ ধয্ােন না পায়। 
 িনgর্েণ কমলাকাn তবু েস চরণ চায়।। 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ ভাবািব  হiয়া রিহয়ােছন। িগিরশ pভৃিত ভেkরা সmুেখ আেছন। িকছুিদন পূেবর্ sার 
িথেয়টাের িগিরশ aেনক কথা বিলয়ািছেলন; eখন শাnভাব। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- েতামার e ভাব েবশ ভাল; শাnভাব, মােক তাi বেলিছলাম, মা oেক শাn 
কের দাo, যা তা আমায় না বেল। 
 
        িগিরশ (মাsাের pিত) -- আমার িজব েক েযন েচেপ ধেরেছ। আমায় কথা কiেত িদেc না। 
 
        ীরামকৃ  eখনo ভাবs aনতমুর্খ। বািহেরর বয্িk, বst kেম kেম সব ভুেল যােcন। eকটু pকৃিতs 
হiয়া মনেক নাবােcন। ভkেদর আবার েদিখেতেছন। (মাsার দৃে ) eরা সব েসখােন (দিkেণ ের) যায়; -- তা 
যায় েতা যায়; মা সব জােন। 
 
        (pিতেবশী েছাকরার pিত) -- “িকেগা! েতামার িক েবাধ হয়? মানুেষর িক কতর্বয্?” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর িক বিলেতেছন েয ঈ রলাভi জীবেনর uেdশয্? 
 
        ীরামকৃ  (নারায়েণর pিত) -- তুi পাস করিবিন? oের পাশমুk িশব, পাশবd জীব। 
 
        ঠাকুর eখন ভাবাবsায় আেছন। কােছ gাস করা জল িছল, পান কিরেলন। িতিন আপনা-আপিন বিলেতেছন, 
কi ভােব েতা জল েখেয় েফললুম! 
 

[ ীরামকৃ  o ীযুk aতুল -- বয্াকুলতা ] 
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        eখনo সnয্া হয় নাi। ঠাকুর িগিরেশর াতা ীযুk aতুেলর সিহত কথা কিহেতেছন। aতুল ভkসে  
সmুেখi বিসয়া আেছন। eকজন bাhণ pিতেবশীo বিসয়া আেছন। aতুল হাiেকাটর্-eর uিকল। 
 
        ীরামকৃ  (aতুেলর pিত) -- আপনােদর ei বলা, আপনারা di করেব, সংসারo করেব, ভিk যােত হয় 
তাo করেব। 
 
        bাhণ pিতেবশী -- bাhণ না হেল িক িসd হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন? কিলেত শূেdর ভিkর কথা আেছ। শবরী, riদাস, gহক চ াল -- e-সব আেছ। 
 
        নারায়ণ (সহােসয্) -- bাhণ, d, সব eক। 
 
        bাhণ -- eক জেn িক হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর দয়া হেল িক না হয়। হাজার বৎসেরর anকার ঘের আেলা আনেল িক eকটু eকটু কের 
anকার চেল যায়? eেকবাের আেলা হয়। 
 
        (aতুেলর pিত) -- “তীb ৈবরাগয্ চাi -- েযন খাপেখালা তেরায়াল। েস ৈবরাগয্ হেল, আtীয় কালসাপ 
মেন হয়, গৃহ পাতকুয়া মেন হয়। 
 
        “আর আnিরক বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকেত হয়। আnিরক ডাক িতিন নেবনi নেবন।” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর যাহা বিলেলন, eকমেন িনয়া েসi সকল িচnা কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (aতুেলর pিত) -- েকন? aমন আঁট বুিঝ হয় না -- বয্াকুলতা? 
 
        aতুল -- মন কi থােক? 
 
        ীরামকৃ  -- aভয্াসেযাগ! েরাজ তাঁেক ডাকা aভয্াস করেত হয়। eকিদেন হয় না; েরাজ ডাকেত ডাকেত 
বয্াকুলতা আেস। 
 
        “েকবল রাতিদন িবষয়কমর্ করেল বয্াকুলতা েকমন কের আসেব? যd মিlক আেগ আেগ ঈ রীয় কথা েবশ 

নত, িনেজo েবশ বলত; আজকাল আর তত বেল না, রাতিদন েমাসােহব িনেয় বেস থােক, েকবল িবষেয়র 
কথা!” 
 

[সnয্া সমাগেম ঠাকুেরর pাথর্না -- েতজচnd ] 
 
        সnয্া হiল; ঘের বািত jালা হiয়ােছ। ীরামকৃ  ঠাকুরেদর নাম কিরেতেছন, গান গািহেতেছন o pাথর্না 
কিরেতেছন। 
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        বিলেতেছন, “হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল”; আবার “রাম রাম রাম”; আবার ‘িনতয্লীলাময়ী’। oমা, 
uপায় বল মা! “শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত”!  
 
        িগিরশেক বয্s েদিখয়া ঠাকুর eকটু চুপ কিরেলন। েতজচndেক বিলেতেছন, তুi eকটু কােছ eেস েবাস। 
 
        েতজচnd কােছ বিসেলন। িকয়ৎkণ পের মাsারেক িফsিফs কিরয়া বিলেতেছন, আমায় েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম oেদর aত টািন েকন? oরা িনমর্ল আধার -- িবষয়বুিd েঢােকিন। থাকেল uপেদশ 
ধারণা করেত পাের না। নূতন হাঁিড়েত dধ রাখা যায়, দi পাতা হাঁিড়েত dধ রাখেল dধ ন  হয়। 
 
        “েয বািটেত রসুন gেলেছ, েস বািট হাজার েধাo, রসুেনর গn যায় না।”  
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ীরামকৃ  sার িথেয়টাের -- বৃষেকতু aিভনয়দশর্েন, নেরnd pভৃিত সে  
 

        ঠাকুর ীরামকৃ  বৃষেকতু aিভনয়দশর্ন কিরেবন। িবডন sীেট েযখােন পের মেনােমাহন িথেয়টার হয়, পূেবর্ 
েসi মে  sার-িথেয়টার আিভনয় হiত। িথেয়টাের আিসয়া বেk দিkণাসয্ হiয়া বিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- নেরnd eেসেছ? 
 
        মাsার -- আেj হাঁ। 
 
        aিভনয় হiেতেছ। কণর্ o পdাবতী করাত diিদেক diজন ধিরয়া বৃষেকতুেক বিলদান কিরেলন। পdাবতী 
কাঁিদেত কাঁিদেত মাংস রnন কিরেলন। বৃd bাhণ aিতিথ আনn কিরেত কিরেত কণর্েক বিলেতেছন, eiবার 
eস, আমরা eকসে  বেস রাnা মাংস খাi। aিভনেয় কণর্ বিলেতেছন, তা আিম পারব না; পুেtর মাংস েখেত 
পারব না। 
 
        eকজন ভk সহানুভূিত-বয্ ক asুট আতর্নাদ কিরেলন। ঠাকুরo েসi সে  dঃখpকাশ কিরেলন। 
 
        aিভনয় সমাp হiেল ঠাকুর র মে র িব াম ঘের িগয়া uপিsত হiেলন। িগিরশ, নেরnd pভৃিত ভেkরা 
বিসয়া আেছন। ীরামকৃ  ঘের pেবশ কিরয়া নেরেndর কােছ িগয়া দাঁড়াiেলন o বিলেলন, আিম eেসিছ। 
 

[Concert বা সানাiেয়র শেb ভাবািব  ] 
 
        ঠাকুর uপেবশন কিরয়ােছন। eখনo ঐকতান বােদয্র (কনসাটর্) শb না যাiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- ei বাজনা েন আমার আনn হেc। েসখােন (দিkেণ ের) সানাi বাজত, 
আিম ভািবিব  হেয় েযতাম; eকজন সাধু আমার aবsা েদেখ বলত, e-সব bhjােনর লkণ। 
 

[িগিরশ o “আিম আমার” ] 
 
        কনসাটর্ থািময়া েগেল ীরামকৃ  আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- e িক েতামার িথেয়টার, না েতামােদর? 
 
        িগিরশ -- আjা আমােদর। 
 
        ীরামকৃ  -- আমােদর কথািটi ভাল; আমার বলা ভাল নয়! েকu েকu বেল আিম িনেজi eেসিছ; e-সব 
হীনবুিd aহংকাের েলােক বেল। 
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[ ীরামকৃ  নেরnd pভৃিত সে  ] 
 
        নেরnd -- সবi িথেয়টার। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ হাঁ িঠক। তেব েকাথাo িবদয্ার েখলা, েকাথাo aিবদয্ার েখলা। 
 
        নেরnd -- সবi িবদয্ার। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ হাঁ; তেব uিট bhjােন হয়। ভিk-ভেkর পেk dii আেছ; িবদয্া মায়া, aিবদয্া মায়া। 
 
        ীরামকৃ  -- তুi eকটু গান গা। 
 
        নেরনd গান গািহেতেছন: 
 
 িচদানn িসnুনীর েpমানেnর লহরী। 
 মহাভাব রাসলীলা িক মাধুরী মির মির। 
 িবিবধ িবলাস র  pস , কত aিভনব ভাবতর , 
 ডুিবেছ uিঠেছ কিরেছ র  নবীন rপ ধির। 
 (হির হির বেল) 
 মহােযােগ সমুদায় eকাকার হiল, 
 েদশ-কাল, বয্বধান, েভদােভদ ঘুিচল (আশা পুিরল ের, -- 
 আমার সকল সাধ িমেট েগল) 
 eখন আনেn মািতয়া dবাh তুিলয়া 
 বল ের মন হির হির। 
 
        নেরnd যখন গািহেতেছন, ‘মহােযােগ সব eকাকার হiল’ তখন ীরামকৃ  বিলেতেছন, eিট bhjােন হয়; 
তুi যা বলিছিল, সবi িবদয্া। 
 
        নেরnd যখন গািহেতেছন, “আনেn মািতয়া dবাh তুিলয়া বল ের মন হির হির,” তখন ীরামকৃ  নেরndেক 
বিলেতেছন, oiিট dবার কের বl। 
 
        গান হiয়া েগেল আবার ভkসে  কথা হiেতেছ। 
 
        িগিরশ -- েদেবndবাবু আেসন নাi; িতিন aিভমান কের বলেলন, আমােদর িভতের েতা kীেরর েপার নাi; 
কলােয়র েপার। আমরা eেস িক করব? 
 
        ীরামকৃ  (িবিsত হiয়া) -- কi, আেগ েতা uিন oরকম করেতন না? 
 
        ঠাকুর জলেসবা কিরেতেছন, নেরndেকo খাiেত িদেলন। 
 



1885, 25েশ েফbrয়াির 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        যতীন েদব ( ীরামকৃে র pিত -- “নেরনd খাo” “ নেরনd খাo” বলেছন, আমরা শালারা েভেস eেসিছ! 
 
        যতীনেক ঠাকুর খুব ভালবােসন। িতিন দিkেণ ের িগয়া মােঝ মােঝ দশর্ন কেরন; কখন কখন রােto 
েসখােন িগয়া থােকন। িতিন েশাভাবাজােরর রাজােদর বািড়র (রাধাকাn েদেবর বািড়র) েছেল। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত, সহােসয্) -- oের (যতীন) েতার কথাi বলেছ। 
 
        ঠাকুর হািসেত হািসেত যতীেনর থুঁিত ধের আদর কিরেত কিরেত বিলেলন, “েসখােন যাস, িগেয় খাস!” 
aথর্াৎ “দিkেণ ের যাস।” ঠাকুর আবার িববাহ-িব াট aিভনয় নেবন; বেk িগেয় বিসেলন। িঝর কথাবাতর্া েন 
হািসেত লািগেলন। 
 

[িগিরেশর aবতারবাদ -- ীরামকৃ  িক aবতার? ] 
 
        খািনকkণ িনয়া aনয্মনs হiেলন। মাsােরর সিহত আেs আেs কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, িগিরশ েঘাষ যা বলেছ (aথর্াৎ aবতার) তা িক সতয্? 
 
        মাsার -- আjা িঠক কথা; তা না হেল সবার মেন লাগেছ েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, eখন eকিট aবsা আসেছ; আেগকার aবsা uলেট েগেছ। ধাতুর dবয্ ছঁুেত পারিছ না। 
 
        মাsার aবাk হiয়া িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ei েয নূতন aবsা, eর eকিট খুব gহয্ মােন আেছ। 
 
        ঠাকুর ধাতু sশর্ কিরেত পািরেতেছন না। aবতার বুিঝ মায়ার ঐ যর্ িকছুi েভাগ কেরন না, তাi িক ঠাকুর 
ei সব কথা বিলেতেছন? 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, আমার aবsা িকছু বদলােc েদখছ? 
 
        মাsার -- আjা, কi? 
 
        ীরামকৃ  -- কােযর্? 
 
        মাsার -- eখন কাজ বাড়েছ -- যত েলাক জানেত পারেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখছ! আেগ যা বলতুম eখন ফলেছ? 
 
        ঠাকুর িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া থািকয়া হঠাৎ বলেছন, “আcা, পlুর ভাল ধয্ান হয় না েকন?” 
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[িগিরশ িক রসুন েগালা বািট? The Lord's message of hope for so-called 'Sinners'] 
 
        eiবার ঠাকুেরর দিkেণ র যাiবার uেদয্াগ হiেতেছ। 
 
        ঠাকুর েকান ভেkর কােছ িগিরেশর সmেn বেলিছেলন, “রসুন েগালা বািট হাজার েধাo রসুেনর গn িক 
eেকবাের যায়?” িগিরশo তাi মেন মেন aিভমান কিরয়ােছন; যাiবার সময় িগিরশ ঠাকুরেক িকছু িনেবদন 
কিরেতেছন। 
 
        িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- রসুেনর গn িক যােব? 
 
        ীরামকৃ  -- যােব। 
 
        িগিরশ -- তেব বলেলন ‘যােব’? 
 
        ীরামকৃ  -- aত আgন jলেল গn-ফn পািলেয় যায়। রসুেনর বািট পুিড়েয় িনেল আর গn থােক না, 
নূতন হাঁিড় হেয় যায়। 
 
        “েয বেল আমার হেব না, তার হয় না। মুk-aিভমানী মুki হয়, আর বd-aিভমানী বdi হয়। েয েজার 
কের বেল আিম মুk হেয়িছ, েস মুki হয়। েয রাতিদন ‘আিম বd’ ‘আিম বd’ বেল, েস বdi হেয় যায়।”  
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দিkেণ র-মিnের ভkসে  ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

েদালযাtািদবেস ীরামকৃ  দিkেণ ের ভkসে  
 

েদালযাtািদবেস ীরামকৃ  o ভিkেযাগ 
 

[মিহমাচরণ, রাম, মেনােমাহন, নবাi, নেরnd, মাsার pভৃিত ] 
 
        আজ ৺েদালযাtা, ী ীমহাpভুর জnিদন, 19েশ ফাlgন, পূিণর্মা, রিববার, 1লা মাচর্, 1885। ীরামকৃ  
ঘেরর মেধয্ েছাট খাটিটেত বিসয়া সমািধs। ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন -- eকদৃে  তাঁহােক েদিখেতেছন। 
মিহমাচরণ, রাম (দt), মেনােমাহন, নবাi ৈচতনয্, মাsার pভৃিত aেনেক বিসয়া আেছন। 
 
        ভেkরা eকদৃে  েদিখেতেছন। সমািধ ভ  হiল। ভােবর পূণর্মাtা। ঠাকুর মিহমাচরণেক বিলেতেছন – 
‘বাবু’, হিরভিkর কথা -- 
 
        মিহমা - আরািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷ 
   নারািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷৷ 
   anবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷ 
   নাnবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm ৷৷ 
   িবরম িবরম bhn িকং তপসয্াসু বৎস ৷ 
   bজ bজ িdজ শী ং শ রং jানিসnুm ৷৷ 
   লভ লভ হিরভিkং ৈব েবাkাং সুপkাm ৷ 
   ভবিনগড়িনবnেcদনীং কতর্রী  ৷৷ 
 
        “নারদপ রােt আেছ। নারদ তপসয্া করিছেলন ৈদববানী হল -- 
 
        “হিরেক যিদ আরাধনা করা যায়, তাহেল তপসয্ার িক pেয়াজন? আর হিরেক যিদ না আরাধনা করা হয়, 
তাহেলi বা তপসয্ার িক pেয়াজন? হির যিদ anের বািহের থােকন, তাহেলi বা তপসয্ার িক pেয়াজন? আর যিদ 
anের বািহের না থােকন, তাহেলi বা তপসয্ার িক pেয়াজন? aতeব েহ bhন, িবরত হo, বৎস, তপসয্ার িক 
pেয়াজন? jান-িসnু শ েরর কােছ গমন কর। ৈব েবরা েয হিরভিkর কথা বেল েগেছন, েসi সুপkা ভিk লাভ 
কর, লাভ কর। ei ভিk -- ei ভিk-কাটাির -- dারা ভবিনগড় েছদন হেব।” 
 

[ঈ রেকািট -- কেদেবর সমািধভ  -- হনুমান, phাদ ] 
 
        ীরামকৃ  -- জীবেকািট o ঈ রেকািট। জীবেকািটর ভিk, ৈবধভিk। eত uপচাের পূজা করেত হেব, eত 
জপ করেত হেব, eত পুর রণ করেত হেব। ei ৈবধীভিkর পর jান। তারপর লয়। ei লেয়র পর আর েফের 
না। 
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        “ঈ রেকািটর আলাদা কথা, -- েযমন aনুেলাম েবালুম। ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের ছােদ েপৗঁেছ যখন েদেখ, 
ছাদo েয িজিনেস ৈতরী, -- iঁট, চুন, সুরিক, িসঁিড়o েসi িজিনেস ৈতরী। তখন কখন ছােদo থাকেত পাের, 
আবার uঠা নামাo করেত পাের। 
 
        “ কেদব সমািধs িছেলন িনিবর্কlসমািধ, -- জড়সমািধ। ঠাকুর নারদেক পািঠেয় িদেলন, -- পরীিkৎেক 
ভাগবত নােত হেব। নারদ েদখেলন জেড়র নয্ায় কেদব বাহয্শূনয্ -- বেস আেছন। তখন বীণার সে  হিরর rপ 
চার ে ােক বণর্না করেত লাগেলন। pথম ে াক বলেত বলেত কেদেবর েরামা  হল। kেম ar; anের 
hদয়মেধয্, িচnয়rপ দশর্ন করেত লাগেলন। জড়সমািধর পর আবার rপদশর্নo হল। কেদব ঈ রেকািট। 
 
        “হনুমান সাকার-িনরাকার সাkাৎকার কের রামমূিতর্েত িন া কের থাকল। িচদঘন আনেnর মূিতর্ -- েসi 
রামমূিতর্। 
 
        “phাদ কখন েদখেতন েসাঽহম; আবার কখন দাসভােব থাকেতন। ভিk না িনেল িক িনেয় থােক? তাi 
েস েসবয্-েসবকভাব আ য় করেত হয়, -- তুিম pভু, আিম দাস। হিররস আsাদন করবার জনয্। রস-রিসেক ভাব, 
-- েহ ঈ র, তুিম রস,1 আিম রিসক। 
 
        “ভিkর আিম, িবদয্ার আিম, বালেকর আিম, -- eেত েদাষ নাi। শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন; 
েলাকিশkা িদবার জনয্। বালেকর আিমর আঁট নাi। বালক gণাতীত, -- েকান gেণর বশ নয়। ei রাগ কেl, 
আবার েকাথাo িকছু নাi। ei েখলাঘর কেl, আবার ভুেল েগল; ei েখলুেড়েদর ভালবাসেছ, আবার িকছুিদন 
তােদর না েদখেল েতা সব ভুেল েগল। বালক সtt রজঃ তমঃ েকান gেণর বশ নয়। 
 
        “তুিম ঠাকুর, আিম ভk -- eিট ভেkর ভাব, e আিম ‘ভিkর আিম’। েকন ভিkর আিম রােখ? তার মােন 
আেছ। আিম েতা যাবার নয়, তেব থাক শালা ‘দাস আিম’ ‘ভেkর আিম’ হেয়। 
 
        “হাজার িবচার কর, আিম যায় না। আিমrপ কুm। bh েযন সমুd -- জেল জল। কুেmর িভতের বািহের 
জল। জেল জল। তবু কুm েতা আেছ। oiিট ভেkর আিমর srপ। যতkণ কুm আেছ, আিম তুিম আেছ; তুিম 
ঠাকুর, আিম ভk; তুিম pভু, আিম দাস; eo আেছ। হাজার িবচার কর, e ছাড়বার েজা নাi। কুm না থাকেল 
তখন েস eক কথা।”  

                                                 
1 ...রেসা ৈব সঃ। রসং েহয্বায়ং লb ানnী ভবিত। 
  েকা েহয্াবানয্াৎ কঃ pাণাৎ। যেদষ আকাশ আনেnা ন সয্াৎ।                                                 [ৈতিtরীেয়াপিনষd , 2।7] 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o তাঁহার নেরndেক সnয্ােসর uপেদশ 
 
        নেরnd আিসয়া pণাম কিরয়া বিসেলন। ীরামকৃ  নেরেndর সে  কথা কিহেতেছন। কথা কিহেত কিহেত 
েমেঝেত আিসয়া বিসেলন। েমেঝেত মাdর পাতা। eতkেণ ঘর েলােক পিরপূণর্ হiয়ােছ। ভেkরাo আেছন, 
বািহেরর েলাকo আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- ভাল আিছস? তুi নািক িগিরশ েঘােষর oখােন pায়i যাস? 
 
        নেরনd -- আেj হাঁ, মােঝ মােঝ যাi। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র িনকট িগিরশ কয়মাস হiল নূতন আসা যাoয়া কিরেতেছন। ঠাকুর বেলন, িগিরেশর 
িব াস আঁকেড় পাoয়া যায় না। েযমন িব াস, েতমিন aনুরাগ। বািড়েত ঠাকুেরর িচnায় সবর্দা মােতায়ারা হেয় 
থােকন। নেরnd pায় যান, হিরপদ, েদেবnd o aেনক ভk তাঁর বািড়েত pায় যান; িগিরশ তাঁহােদর সে  েকবল 
ঠাকুেরর কথাi কন। িগিরশ সংসাের থােকন, িকnt ঠাকুর েদিখেতেছন নেরnd সংসাের থািকেবন না -- কািমনী-
কা ন তয্াগ কিরেবন। ঠাকুর নেরেndর সিহত কথা কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- তুi িগিরশ েঘােষর oখােন েবিশ যাস? 
 

[সnয্ােসর aিধকারী -- েকৗমারৈবরাগয্ -- িগিরশ েকাn থােকর -- রাবণ o aসুরেদর pকৃিতেত েযাগ o েভাগ ] 
 
        “িকnt রসুেনর বািট যত েধাo না েকন, গn eকটু থাকেবi। েছাকরারা d আধার! কািমনী-কা ন sশর্ 
কের নাi; aেনকিদন ধের কািমনী-কা ন ঘাঁটেল রসুেনর গn হয়। 
 
        “েযমন কােক েঠাকরান আম। ঠাকুরেদর েদoয়া যায় না, িনেজরo সেnহ। নূতন হাঁিড় আর দiপাতা হাঁিড়। 
দiপাতা হাঁিড়েত dধ রাখেত ভয় হয়। pায় dধ ন  হেয় যায়। 
 
        “oরা থাক আলাদা। েযাগo আেছ, েভাগo আেছ। েযমন রাবেণর ভাব -- নাগকনয্া েদবকনয্াo েনেব, 
রামেকo লাভ করেব। 
 
        “aসুররা নানা েভাগo কেc, আবার নারায়ণেকo লাভ কেc।” 
 
        নেরnd -- িগিরশ েঘাষ আেগকার স  েছেড়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বড় েবলায় দামড়া হেয়েছ, আিম বধর্মােন েদেখিছলাম। eকটা দামড়া, গাi গrর কােছ 
েযেত েদেখ আিম িজেjস কlুম, e িক হল? e েতা দামড়া! তখন গােড়ায়ান বলেল, মশাi e েবিশ বয়েস দামড়া 
হেয়িছল। তাi আেগকার সংsার যায় নাi। 
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        “eক জায়গায় সnয্াসীরা বেস আেছ -- eকিট stীেলাক েসiখান িদেয় চেল যােc। সকেলi ঈ রিচnা 
করেছ, eকজন আড়েচােখ েচেয় েদখেল। েস িতনিট েছেল হবার পর সnয্াসী হেয়িছল। 
 
        “eকিট বািটেত যিদ রসুন েগালা যায়, রসুেনর গn িক যায়? বাবুi গােছ িক আম হয়? হেত পাের িসdাi 
েতমন থাকেল, বাবুi গােছo আম হয়। েস িসdাi িক সকেলর হয়? 
 
        “সংসারী েলােকর aবসর কi? eকজন eকিট ভাগবেতর পি ত েচেয়িছল। তার বnু বলেল, eকিট utম 
ভাগবেতর পি ত আেছ, িকnt তার eকটু েগাল আেছ। তার িনেজর aেনক চাষবাস েদখেত হয়। চারখানা লাঙল, 
আটটা েহেল গr। সবর্দা তদারক করেত হয়; aবসর নাi। যার পি েতর দরকার েস বলেল, আমার eমন 
ভাগবেতর পি েতর দরকার নাi, যার aবসর নাi। লাঙল-েহেলগr-oয়ালা ভাগবত পি ত আিম খঁুজিছ না। আিম 
eমন ভাগবত পি ত চাi েয আমােক ভাগবত নােত পাের। 
 
        “eক রাজা েরাজ ভাগবত নত। পি ত পড়া েশষ হেল রাজােক বলত, রাজা বুেঝছ? রাজাo েরাজ বেল -- 
আেগ তুিম েবাঝ! পি ত বািড় িগেয় েরাজ ভােব -- রাজা eমন কথা বেল েকন েয তুিম আেগ েবাঝ। েলাকটা 
সাধন-ভজন করত -- kেম ৈচতনয্ হল। তখন েদখেল েয হিরপাদপদ্mi সার, আর সব িমথয্া। সংসাের িবরk 
হেয় েবিরেয় eল। েকবল eকজনেক পাঠােল রাজােক বলেত েয -- রাজা, eiবার বুেঝিছ। 
 
        “তেব িক eেদর ঘৃণা কির? না, bhjান তখন আিন। িতিন সব হেয়েছন, -- সকেলi নারায়ণ। সব েযািনi 
মাতৃেযািন, তখন েবশয্া o সতীলkীেত েকান pেভদ েদিখ না।” 
 

[সব কলাiেয়র ডােলর খেdর -- rপ o ঐ েযর্র বশ ] 
 
        “িক বলব সব েদখিছ কলাiেয়র ডােলর খেdর। কািমনী-কা ন ছাড়েত চায় না। েলােক েমেয়মানুেষর rেপ 
ভুেল যায়, টাকা ঐ যর্ েদখেল ভুেল যায়, িকnt ঈ েরর rপদশর্ন করেল bhপদ তুc হয়। 
 
        “রাবণেক eকজন বেলিছল, তুিম সব rপ ধের সীতার কােছ যাo, রামrপ ধর না েকন? রাবণ বলেল, 
রামrপ hদেয় eকবার েদখেল রmা িতেলাtমা eেদর িচতার ভs বেল েবাধ হয়। bhপদ তুc হয়, পরstীর কথা 
েতা দূের থাক। 
 
        “সব কলাiেয়র ডােলর খেdর। d আধার না হেল ঈ ের dাভিk হয় না – eকলkয্ হয় না, নানািদেক 
মন থােক।” 
 

[েনপালী েমেয়, ঈ েরর দাসী -- সংসারীর দাসt ] 
 
        (মেনােমাহেনর pিত) -- “তুিম রাগi কর আর যাi কর -- রাখালেক বললাম ঈ েরর জনয্ গ ায় ঝাঁপ 
িদেয় মেরিছস e-কথা বরং নব; তবু কাrর দাসt কিরস, e-কথা েযন না িন। 
 
        “েনপােলর eকিট েমেয় eেসিছল। েবশ eসরাজ বািজেয় গান করেল। হিরনাম গান। েকu িজjাসা করেল 
-- ‘েতামার িববাহ হেয়েছ?’ তা বলেল, ‘আবার কার দাসী হব? eক ভগবােনর দাসী আিম।’ 
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        “কািমনী-কা েনর িভেতর েথেক িক কের হেব? aনাসk হoয়া বড় কিঠন। eকিদেক েমেগর দাস, 
eকিদেক টাকার দাস, আর-eকিদেক মিনেবর দাস, তােদর চাকির করেত হয়। 
 
        “eকিট ফিকর বেন কুিটর কের থাকত। তখন আকবর শা িদlীর বাদশা। ফিকরিটর কােছ aেনেক আসত। 
aিতিথসৎকার করেত তার বড় icা হয়। eকিদন ভাবেল েয, টাকা-কিড় না হেল েকমন কের aিতিথসৎকার হয়? 
তেব যাi eকবার aকবর শার কােছ। সাধু-ফিকেরর aবািরত dার। আকবর শা তখন নমাজ পড়িছেলন, ফিকর 
নমাজ ঘের িগেয় বসল। েদখেল আকবর শা নমােজর েশেষ বলেছ, ‘েহ আlা, ধন দাo েদৗলত দাo’, আরo কত 
িক। ei সমেয় ফিকরিট uেঠ নমােজর ঘর েথেক চেল যাবার uেদয্াগ করেত লাগল। আকবর শা iশারা কের 
বসেত বলেলন। নমাজ েশষ হেল বাদশা িজjাসা কেlন -- আপিন eেস বসেলন আবার চেল যােcন? ফিকর 
বলেল, -- েস আর মহারােজর েন কাজ নাi, আিম চlুম। বাদশা aেনক িজদ করােত ফিকর বলেল -- আমার 
oখােন aেনেক আেস। তাi িকছু টাকা pাথর্না করেত eেসিছলাম। আকবর বলেল -- তেব চেল যািcেলন েকন? 
ফিকর বলেল, যখন েদখলমু, তুিমo ধন-েদৗলেতর িভখারী -- তখন মেন করলুম েয, িভখারীর কােছ েচেয় আর 
িক হেব? চাiেত হয় েতা আlার কােছ চাiব।” 
 

[পূবর্কথা -- hদয় মুখুেjর হাঁকডাক -- ঠাকুেরর সttgেণর aবsা ] 
 
        নেরnd -- িগিরশ েঘাষ eখন েকবল ei সব িচnাi কের। 
 
        ীরামকৃ  -- েস খুব ভাল। তেব aত গালাগাল মুখখারাপ কের েকন? েস aবsা আমার নয়। বাজ পড়েল 
ঘেরর েমাটা িজিনস তত নেড় না, িকnt সাসর্ী ঘটঘট কের। আমার েস aবsা নয়। সttgেণর aবsায় হiচi হয় না। 
hেদ তাi চেল েগল; -- মা রাখেলন না। েশষােশিষ বড় বািড়েয়িছল। আমায় গালাগািল িদত। হাঁকডাক করত। 
 

[নেরnd িক aবতার বেলন? নেরnd তয্াগীর থাক -- নেরেndর িপতৃিবেয়াগ ] 
 
        “িগিরশ েঘাষ যা বেল েতার সে  িক িমলেলা?” 
 
        নেরnd -- আিম িকছু বিল নাi, িতিনi বেলন, তাঁর aবতার বেল িব াস। আিম আর িকছু বললাম না। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt খুব িব াস! েদেখিছস? 
 
        ভেkরা eকদৃে  েদিখেতেছন। ঠাকুর িনেচi মাdেরর uপর বিসয়া আেছন। কােছ মাsার, সmুেখ নেরnd, 
চতুিদর্েক ভkগণ। 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া নেরndেক সেsেহ েদিখেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরndেক বিলেলন, বাবা, কািমনী-কা নতয্াগ না হেল হেব না। বিলেত বিলেত ভাবপূণর্ 
হiয়া uিঠেলন। েসi কrণামাখা সেsহ দৃি , তাহার সে  ভােবােnাt হiয়া গান ধিরেলন: 
 
 কথা বলেত ডরাi, না বলেলo ডরাi। 
 মেন সn হয় পােছ েতামাধেন হারাi হারাi ৷৷ 
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 আমরা জািন েয মন-েতার, িদলাম েতােক েসi মেnার, 
 eখন মন েতার; আমরা েয মেnt িবপেদেত তির তরাi ৷৷ 
 
        ীরামকৃে র েযন ভয়, বুিঝ নেরnd আর কাহারo হiল, আমার বুিঝ হল না! নেরnd arপূণর্েলাচেন চািহয়া 
আেছন। 
 
        বািহেরর eকিট ভk ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ািছেলন। িতিনo কােছ বিসয়া সমs েদিখেতিছেলন o 

িনেতিছেলন। 
 
        ভk -- মহাশয়, কািমনী-কা ন যিদ তয্াগ করেত হেব, তেব গৃহs িক করেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তা তুিম কর না! আমােদর aমিন eকটা কথা হেয় েগল। 
 

[গৃহs ভেkর pিত aভয়দান o uেtজনা ] 
 
        মিহমাচরণ চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন, মুেখ কথািট নাi। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- eিগেয় পড়! আরo আেগ যাo, চnনকাঠ পােব, আরo আেগ যাo, rপার 
খিন পােব; আরo eিগেয় যাo েসানার খিন পােব, আরo eিগেয় যাo হীের মািণক পােব। eিগেয় পড়! 
 
        মিহমা -- আেj, েটেন রােখ েয -- egেত েদয় না! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকন, লাগাম কাট, তাঁর নাম gেণ কাট। ৺কালী নােমেত কালপাশ কােট। 
 
        নেরnd িপতৃিবেয়ােগর পর সংসাের বড় ক  পাiেতেছন। তাঁহার uপর aেনক তাল যাiেতেছ। ঠাকুর মােঝ 
মােঝ নেরndেক েদিখেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, তুi িক িচিকৎসক হেয়িছস? 
 
        ‘শতমারী ভেবৈdদয্ঃ। সহsমারী িচিকৎসকঃ।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন, নেরেndর ei বয়েস aেনক েদখা না হiল -- সুখ-dঃেখর সে  aেনক পিরচয় 
হiল। 
 
        নেরnd ঈষৎ হািসয়া চুপ কিরয়া রিহেলন। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ী ীেদালযাtা o ীরামকৃে র ৺রাধাকাn o মা-কালীেক o ভkিদেগর গােয় আিবর pদান 
 
        নবাi ৈচতনয্ গান গািহেতেছন। ভেkরা সকেলi বিসয়া আেছন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়ািছেলন, হঠাৎ 
uিঠেলন। ঘেরর বািহের েগেলন। ভেkরা সকেল বিসয়া রিহেলন, গান চিলেত লািগল। 
 
        মাsার ঠাকুেরর সে  সে  েগেলন। ঠাকুর পাকা uঠান িদয়া কালীঘেরর িদেক যাiেতেছন। ৺রাধাকােnর 
মিnের আেগ pেবশ কিরেলন। ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। তাঁহার pণাম েদিখয়া মাsারo pণাম কিরেলন। 
ঠাকুেরর সmুেখর থালায় আিবর িছল। আজ ী ীেদালযাtা -- ঠাকুর ীরামকৃ  তাহা ভুেলন নাi। থালার ফাগ 
লiয়া ী ীরাধাশয্ামেক িদেলন। আবার pণাম কিরেলন। 
 
        eiবার কালীঘের যাiেতেছন। pথম সাতিট ধাপ ছাড়াiয়া চাতােল দাঁড়াiেলন মােক দশর্ন কিরয়া িভতের 
pেবশ কিরেলন। মােক আিবর িদেলন। pণাম কিরয়া কালীঘর হiেত চিলয়া আিসেতেছন। কালীঘেরর সmুেখর 
চাতােল দাঁড়াiয়া মাsারেক বিলেতেছন, -- বাবুরামেক আনেল না েকন? 
 
        ঠাকুর আবার পাকা uঠান িদয়া যাiেতেছন। সে  মাsার o আর-eকজন আিবেরর থালা হােত কিরয়া 
আিসেতেছন। ঘের pেবশ কিরয়া সব পটেক ফাগ িদেলন -- d-eকিট পট ছাড়া -- িনেজর ফেটাgাফ o 
যী ীে র ছিব। eiবার বারাnায় আিসেলন নেরnd ঘের ঢুিকেত বারাnায় বিসয়া আেছন। েকান েকান ভেkর 
সিহত কথা কিহেতেছন। ঠাকুর নেরেndর গােয় ফাগ িদেলন। ঘের ঢুিকেতেছন, মাsার সে  আিসেতেছন, িতিনo 
আিবর pসাদ পাiেলন। 
 
        ঘের pেবশ কিরেলন। যত ভkেদর গােয় আিবর িদেলন। সকেলi pণাম কিরেত লািগেলন। 
 
        aপরাh হiল। ভেkরা eিদক-oিদক েবড়াiেত লািগেলন। ঠাকুর মাsােরর সে  চুিপচুিপ কথা 
কিহেতেছন। কােছ েকহ নাi। েছাকরা ভkেদর কথা কিহেতেছন। বলেছন, “আcা, সbাi বেল, েবশ ধয্ান হয়, 
পlুর ধয্ান হয় না েকন?” 
 
        “নেরndেক েতামার িকরকম মেন হয়? েবশ সরল; তেব সংসােরর aেনক তাল পেড়েছ, তাi eকটু চাপা; o 
থাকেব না।” 
 
        ঠাকুর মােঝ মােঝ বারাnায় uিঠয়া যাiেতেছন। নেরnd eকজন েবদাnবাদীর সে  িবচার করেছন। 
 
        kেম ভেkরা আবার ঘের আিসয়া জুিটেতেছন। মিহমাচরণেক sব পাঠ কিরেত বিলেলন। িতিন মহািনবর্াণ 
তnt, তৃতীয় ulাস হiেত sব বিলেতেছন -- 
 
 hদয়কমল মেধয্ িনিবর্েশষং িনরীহং, 
 হিরহর িবিধেবদয্ং েযািগিভধর্য্ানগময্m। 
 জননমরণভীিত ংিশ সিcৎsrপm, 
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 সকলভুবনবীজং bhৈচতনয্মীেড়। 
 

[গৃহেsর pিত aভয় ] 
 
        আরo d-eকিট sেবর পর মিহমাচরণ শ রাচােযর্র sব বিলেতেছন, তাহােত সংসারকূেপর, সংসারগহেনর 
কথা আেছ। মিহমাচরণ সংসারী ভk। 
 
 েহ চনdচূড় মদনাnক শূলপােণ, sােণা িগিরশ িগিরেজশ মেহশ শেmা। 
 ভূেতশ ভীতভয়সূদনং মামনাথং, সংসারdঃখগহনাjগদীশ রk ৷৷ 
 েহ পাবর্তী-hদয়বlভ চndেমৗেল, ভূতািধপ pমথনাথ িগিরশজাপ। 
 েহ বামেদব ভব rd িপনাকপােণ, সংসারdঃখগহনাjগদীশ রk ৷৷ 
                                                                                                -- iতয্ািদ 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- সংসারকূপ, সংসারগহন, েকন বল? o pথম pথম বলেত হয়। তাঁেক ধরেল 
আর ভয় িক? তখন -- 
 
 ei সংসার মজার কুিট। 
 আিম খাi দাi আর মজা লুিট। 
 জনক রাজা মহােতজা তার িকেস িছল tr িট! 
 েস েয eিদক-oিদক dিদক েরেখ েফেয়িছল dেধর বািট! 
 
        “িক ভয়? তাঁেক ধর। কাঁটাবন হেলi বা। জুেতা পােয় িদেয় কাঁটাবেন চেল যাo। িকেসর ভয়? েয বুিড় েছাঁয় 
েস িক আর েচার হয়? 
 
        “জনক রাজা dখানা তেলায়ার েঘারাত। eকখানা jােনর, eকখানা কেমর্র। পাকা েখেলায়ােড়র িকছু ভয় 
নাi।” 
 
        eirপ ঈ রীয় কথা চিলেতেছ। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। খােটর পােশ মাsার বিসয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর (মাsারেক) -- o যা বলেল, তাiেত েটেন েরেখেছ! 
 
        ঠাকুর মিহমাচরেণর কথা বিলেতেছন o তাঁহার কিথত bhjান িবষয়ক ে ােকর কথা। নবাi ৈচতনয্ o 
aনয্ানয্ ভেkরা আবার গাiেতেছন। eবার ঠাকুর েযাগদান কিরেলন, আর ভােব মg হiয়া সংকীতর্ন মেধয্ নৃতয্ 
কিরেত লািগেলন। 
 
        কীতর্নােn ঠাকুর বিলেতেছন, “ei কাজ হল, আর সব িমথয্া। েpম ভিk -- বst, আর সব -- aবst।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

৺েদালযাtািদবেস ীরামকৃ  -- gহয্কথা 
 
        ৈবকাল হiয়ােছ। ঠাকুর প বটীেত িগয়ােছন। মাsারেক িবেনােদর কথা িজjাসা কিরেতেছন। িবেনাদ 
মাsােরর s ুেল পিড়েতন। িবেনােদর ঈ রিচnা কের মােঝ মােঝ ভাবাবsা হয়। তাi ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােক 
ভালবােসন। 
 
        eiবার ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেত কিহেত ঘের িফিরেতেছন। বকুলতলার ঘােটর কােছ আিসয়া 
বিলেলন -- “আcা, ei েয েকu েকu aবতার বলেছ, েতামার িক েবাধ হয়?” 
 
        কথা কিহেত কিহেত ঘের আিসয়া পিড়েলন। চিটজুতা খুিলয়া েছাট খাটিটেত বিসেলন। খােটর পূবর্িদেকর 
পােশ eকখািন পােপাশ আেছ। মাsার তাহার uপর বিসয়া কথা কিহেতেছন। ঠাকুর oi কথা আবার িজjাসা 
কিরেতেছন। aনয্ানয্ ভেkরা eকটু দূের বিসয়া আেছন। তাঁহারা e-সকল কথা িকছু বুিঝেত পািরেতেছন না। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িক বল? 
 
        মাsার -- আjা, আমারo তাi মেন হয়। েযমন ৈচতনয্েদব িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- পূণর্, না aংশ, না কলা? -- oজন বল না? 
 
        মাsার -- আjা, oজন বুঝেত পারিছ না। তেব তাঁর শিk aবতীণর্ হেয়েছন। িতিন েতা আেছনi। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, ৈচতনয্েদব শিk েচেয়িছেলন। 
 
        ঠাকুর িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া রিহেলন। পেরi বিলেতেছন -- িকnt ষড়ভুজ? 
 
        মাsার ভািবেতেছন, ৈচতনয্েদব ষড্ভুজ হেয়িছেলন -- ভেkরা েদিখয়ািছেলন। ঠাকুর eকথা ulখ েকন 
কিরেলন? 
 

[পূবর্কথা -- ঠাকুেরর unাদ o মার কােছ knন -- তকর্-িবচার ভাল লােগ না ] 
 
        ভেkরা aদূের ঘেরর িভতর বিসয়া আেছন। নেরnd িবচার কিরেতেছন। রাম (দt) সেব aসুখ েথেক েসের 
eেসেছন, িতিনo নেরেndর সে  েঘারতর তকর্ করেছন। ঠাকুর েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আমার e-সব িবচার ভাল লােগ না। (রােমর pিত) -- থােমা! েতামার eেক 
aসুখ! -- আcা, আেs আেs। (মাsােরর pিত) -- আমার e-সব ভাল লােগ না। আিম কাঁদতুম, আর বলতুম, 
“মা, e বলেছ ei ei; o বলেছ আর-eকরকম। েকাnটা সতয্, তুi আমায় বেল েদ!” 
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প ম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র কালীমিnের ভkসে  
(রাখাল, ভবনাথ, নেরnd, বাবুরাম) 

 
        ীরামকৃ  ভkসে  আনেn বিসয়া আেছন। বাবুরাম, েছাট নেরন, পlু, হিরপদ, েমািহনীেমাহন iতয্ািদ 
ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন। eকিট bাhণ যুবক di-িতনিদন ঠাকুেরর কােছ আেছন। িতিনo বিসয়া আেছন। 
আজ শিনবার, 25েশ ফাlgন, 7i মাচর্, 1885, েবলা আnাজ িতনটা। ৈচt কৃ া সpমী। 
 
        ী ীমা নহবেত আজকাল আেছন। িতিন মােঝ মােঝ ঠাকুরবািড়েত আিসয়া থােকন -- ীরামকৃে র েসবার 
জনয্। েমািহনীেমাহেনর সে  stী, নবীনবাবুর মা, গািড় কিরয়া আিসয়ােছন। 
 
        েমেয়রা নহবেত িগয়া ী ীমােক দশর্ন o pণাম কিরয়া েসiখােনi আেছন। ভেkরা eকটু সিরয়া েগেল 
ঠাকুরেক আিসয়া pণাম কিরেবন। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। েছাকরা ভkেদর েদিখেতেছন o আনেn 
িবেভার হiেতেছন। 
 
        রাখাল eখন দিkেণ ের থােকন না। কয় মাস বলরােমর সিহত বৃnাবেন িছেলন। িফিরয়া আিসয়া eখন 
বাটীেত আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- রাখাল eখন েপনশান খােc। বৃnাবন েথেক eেস eখন বািড়েত থােক। বািড়েত 
পিরবার আেছ। িকnt আবার বেলেছ, হাজার টাকা মািহনা িদেলo চাকির করেব না। 
 
        “eখােন েয় েয় বলত -- েতামােকo ভাল লােগ না, eমিন তার eকিট aবsা হেয়িছল। 
 
        “ভবনাথ িবেয় কেরেছ, িকnt সমs রািt stীর সে  েকবল ধমর্কথা কয়! ঈ েরর কথা িনেয় dজেন থােক। 
আিম বললুম, পিরবােরর সে  eকটু আেমাদ-আhাদ করিব, তখন েরেগ েরাখ কের বলেল, িক! আমরাo 
আেমাদ-আhাদ িনেয় থাকব?” 
 
        ঠাকুর eiবার নেরেndর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- িকnt নেরেndর uপর যত বয্াকলুতা হেয়িছল, eর uপর (েছাট নেরেনর 
uপর) তত হয় নাi। 
 
        (হিরপদর pিত) “তুi িগিরশ েঘােষর বািড় যাস?” 
 
        হিরপদ -- আমােদর বািড়র কােছ বািড়, pায়i যাi। 
 
        ীরামকৃ  -- নেরnd যায়? 
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        হিরপদ -- হাঁ, কখন কখন েদখেত পাi। 
 
        ীরামকৃ  -- িগিরশ েঘাষ যা বেল (aথর্াৎ ‘aবতার’ বেল) তােত o িক বেল? 
 
        হিরপদ -- তেকর্ েহের েগেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- না, েস (নেরnd) বলেল, িগিরশ েঘােষর eখন eত িব াস -- আিম েকন েকান কথা বলব? 
 
        জজ aনুকূল মুেখাপাধয্ােয়র জামােয়র ভাi আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম নেরndেক জান? 
 
        জামােয়র ভাi -- আjা, হাঁ। নেরnd বুিdমান েছাকরা! 
 
       ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- iিন ভাল েলাক, েয কােল নেরেndর সুখয্ািত কেরেছন। েসিদন নেরnd 
eেসিছল। ৈtেলােকয্র সে  েসিদন গান গাiেল। িকnt গানিট েসিদন আলনুী লাগল। 
 

[বাবুরাম o ‘dিদক রাখা’ -- jান-ajােনর পার হo ] 
 
        ঠাকুর বাবুরােমর িদেক চািহয়া কথা কিহেতেছন। মাsার েয sুেল aধয্াপনা কেরন, বাবুরাম েস sুেল 
enাn kােস পেড়ন। 
 
        ীরামকৃ  (বাবুরােমর pিত) -- েতার বi কi? পড়া না করিব না? (মাsােরর pিত) o dিদক রাখেত 
চায়। 
 
        “বড় কিঠন পথ, eকটু তাঁেক জানেল িক হেব! বিশ েদব, তাঁরi পুtেশাক হল! লkণ েদেখ aবাk হেয় 
রামেক িজjাসা করেলন। রাম বলেলন, ভাi, e আর আ যর্ িক? যার jান আেছ তার ajানo আেছ। ভাi, তুিম 
jান-ajােনর পার হo! পােয় কাঁটা ফুটেল, আর eকিট কাঁটা খঁুেজ আনেত হয়, েসi কাঁটা িদেয় pথম কাঁটািট 
তুলেত হয়, তারপর dিট কাটঁাi েফেল িদেত হয়। তাi ajান কাঁটা তুলবার জনয্ jান কাঁটা েযাগাড় করেত হয়। 
তারপর jান-ajােনর পাের েযেত হয়!” 
 
        বাবুরাম (সহােসয্) -- আিম oiিট চাi। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oের, dিদক রাখেল িক তা হয়? তা যিদ চাস তেব চেল আয়! 
 
        বাবুরাম (সহােসয্) -- আপিন িনেয় আসুন! 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- রাখাল িছল েস eক, তার বােপর মত িছল। eরা থাকেল হা াম হেব। 
 
        (বাবুরােমর pিত) -- “তুi dবর্ল। েতার সাহস কম! েদখ েদিখ েছাট নেরন েকমন বেল, ‘আিম eকবাের 
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eেস থাকব’!” 
 
        eতkেণ ঠাকুর েছাকরা ভkেদর মেধয্ আিসয়া েমেঝেত মাdেরর uপর বিসয়ােছন। মাsার তাঁহার কােছ 
বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- আিম কািমনী-কা নতয্াগী খঁুজিছ। মেন কির, e বুিঝ থাকেব! সকেলi eক-
eকটা oজর কের! 
 
        “eকটা ভূত স ী খুঁজিছল। শিন-ম লবাের aপঘােত মৃতুয্ হেল ভূত হয়, তাi েস ভূতটা েযi েদখত েকu 
ছাদ েথেক পেড় েগেছ, িক েহাঁচট েখেয় মূিছর্ত হেয় পেড়েছ, aমিন েদৗেড় েযত, -- ei মেন কের েয, eটার 
aপঘাত মৃতুয্ হেয়েছ, eবার ভূত হেব, আর আমার স ী হেব। িকnt তার eমিন কপাল েয েদেখ, সব শালারা 
েবঁেচ uেঠ! স ী আর েজােট না। 
 
        “েদখ না, রাখাল ‘পিরবার’ ‘পিরবার’ কের। বেল, আমার stীর িক হেব? নেরnd বুেক হাত েদoয়ােত েবhশঁ 
হেয় িগছল, তখন বেল, oেগা তুিম আমার িক করেল েগা! আমার েয বাপ-মা আেছ েগা! 
 
        “আমায় িতিন e-aবsায় েরেখেছন েকন? ৈচতনয্েদব সnয্াস করেলন -- সকেল pণাম করেব বেল, যারা 
eকবার নমsার করেব তারা udার হেয় যােব।” 
 
        ঠাকুেরর জনয্ েমািহনীেমাহন চয্াংড়া কিরয়া সেnশ আিনয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- e সেnশ কার? 
 
        বাবুরাম েমািহনীেক েদখাiয়া িদেলন। 
 
        ঠাকুর pণব ucারণ কিরয়া সেnশ sশর্ কিরেলন o িকি ৎ gহণ কিরয়া pসাদ কিরয়া িদেলন। aতঃপর 
েসi সেnশ লiয়া ভkেদর িদেতেছন। িক আ যর্, েছাট নেরনেক o আরo di-eকিট েছাকরা ভkেক িনেজ 
খাoয়াiয়া িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eর eকিট মােন আেছ। নারায়ণ dাtােদর িভতর েবিশ pকাশ। o-েদেশ 
যখন েযতুম iorপ েছেলেদর কাr-কাr মুেখ িনেজ খাবার িদতাম। িচেন শাঁখারী বলত ‘uিন আমােদর খাiেয় 
েদন না েকন?’ েকমন কের েদব, েকu ভাজ-েমেগা! েকu aমুক-েমেগা, েক খাiেয় েদেব! 
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ষ  পিরেcদ 
 

সমািধমিnের ভkেদর সmেn মহাবাকয্ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  dাtা ভkিদগেক পাiয়া আনেn ভািসেতেছন o েছাট খাটিটেত বিসয়া বিসয়া 
তাহািদগেক কীতর্নীয়া ঢঙ েদখাiয়া হািসেতেছন। কীতর্নী েসেজ-gেজ সmpদায় সে  গান গাiেতেছ। কীতর্নী 
দাঁড়াiয়া, হােত রি ন rমাল, মােঝ মােঝ ঢঙ কিরয়া কািশেতেছ o নথ তুিলয়া থুথু েফিলেতেছ। আবার যিদ 
েকানo িবিশ  বয্িk আিসয়া পেড়, গান গাiেত গাiেতi তাহেক aভয্থর্না কিরেতেছ o বিলেতেছ ‘আসুন’! আবার 
মােঝ মােঝ হােতর কাপড় সরাiয়া তািবজ aনn o বাuিট iতািদ aল ার েদখাiেতেছ। 
 
        aিভনয়দৃে  ভkরা সকেলi েহা-েহা কিরয়া হািসেত লািগেলন। পlু হািসয়া গড়াগিড় িদেতেছন। ঠাকুর 
পlুর িদেক তাকাiয়া মাsারেক বিলেতেছন, “েছেলমানুষ িকনা, তাi েহেস গড়াগিড় িদেc।” 
 
        ীরামকৃ  (পlুর pিত সহােসয্) -- েতার বাবােক e-সব কথা বিলসিন। যাo eকটু (আমার pিত) টান 
িছল তাo যােব। oরা eেক iংিলশময্ান েলাক। 
 

[আিhক জপ o গ াsােনর সময় কথা ] 
 
        (ভkেদর pিত) “aেনেক আিhক করবার সময় যত রােজয্র কথা কয়; িকnt কথা কiেত নাi, -- তাi 
েঠাঁট বুেজ যত pকার iশারা করেত থােক। eটা িনেয় eস, oটা িনেয় eস, h ঁ uh ঁ -- ei সব কের। (হাসয্) 
 
        “আবার েকu মালাজপ করেছ; তার িভতর েথেকi মাছ দর কের! জপ করেত করেত হয় েতা আঙুল িদেয় 
েদিখেয় েদয় -- oi মাছটা! যত িহসাব েসi সমেয়! (সকেলর হাসয্) 
 
        “েকu হয়েতা গ াsান করেত eেসেছ। েস সময় েকাথা ভগবানিচnা করেব, গl করেত বেস েগল! যত 
রােজয্র গl! ‘েতার েছেলর িবেয় হল, িক গয়না িদেল?’ ‘aমুেকর বড় বয্ােমা’, ‘aমুক রবািড় েথেক eেসেছ 
িক না’, ‘aমুক কেন েদখেত িগছেলা, তা েদoয়া-েথাoয়া সাধ-আhাদ খুব করেব’, ‘হিরশ আমার বড় নয্াoটা, 
আমায় েছেড় eকদ  থাকেত পাের না’, ‘eেতা িদন আসেত পািরিন মা -- aমুেকর েমেয়র পাকা েদখা, বড় বয্s 
িছলাম।’ 
 
        “েদখ েদিখ, েকাথায় গ াsােন eেসেছ! যত সংসােরর কথা!” 
 
        ঠাকুর েছাট নেরনেক eকদৃে  েদিখেতেছন। েদিখেত েদিখেত সমািধs হiেলন! dাtা ভেkর িভতর 
ঠাকুর িক নারায়ণ দশর্ন কিরেতেছন? 
 
        ভেkরা eকদৃে  েসi সমািধিচt েদিখেতেছন। eত হািস খুিশ হiেতিছল, eiবার সকেলi িনঃশb, ঘের 
েযন েকান েলাক নাi। ঠাকুেরর শরীর িনsn, চkু িsর, হাতেজাড় কিরয়া িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎপের সমািধভ  হiল। ঠাকুেরর বায়ু িsর িহয়া িগয়ািছল, eiবার দীঘর্িনঃ াস তয্াগ কিরেলন। kেম 
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বিহজর্গেত মন আিসেতেছ। ভkেদর িদেক দৃি পাত কিরেতেছন। 
 
        eখনo ভাবs হiয়া রিহয়ােছন। eiবার pেতয্ক ভkেক সেmাধন কিরয়া কাহার িক হiেব, o কাহার 
িকrপ aবsা িকছু িকছু বিলেতেছন। (েছাট নেরেনর pিত) “েতােক েদখবার জনয্ বয্াকুল হিcলাম। েতার হেব। 
আিসস eক-eকবার। -- আcা তুi িক ভালবািসস? -- jান না ভিk?” 
 
        েছাট নেরন -- ধু ভিk। 
 
        ীরামকৃ  -- না জানেল ভিk কােক করিব? (মাsারেক েদখাiয়া সহােসয্) eঁেক যিদ না জািনস, েকমন 
কের eঁেক ভিk করিব? (মাsােরর pিত) -- তেব dাtা েয কােল বেলেছ -- ‘ ধু ভিk চাi’ eর aবশয্ মােন 
আেছ। 
 
        “আপনা-আপিন ভিk আসা সংsার না থাকেল হয় না। eiিট েpমাভিkর লkণ। jানভিk -- িবচার করা 
ভিk। 
 
        (েছাট নেরনর pিত) -- “েদিখ, েতার শরীর েদিখ, জামা েখাল েদিখ। েবশ বুেকর আয়তন; -- তেব হেব। 
মােঝ মােঝ আিসস।” 
 
        ঠাকুর eখনo ভাবs। aনয্ aনয্ ভkেদর সেsেহ eক-eকজনেক সেmাধন কিরয়া আবার বিলেতেছন। 
 
        (পlুর pিত) -- “েতারo হেব। তেব eকটু েদিরেত হেব। 
 
        (বাবুরােমর pিত) -- “েতােক টানিছ না েকন? েশেষ িক eকটা হা ামা হেব! 
 
        (েমািহনীেমাহেনর pিত) -- “তুিম েতা আছi! -- eকটু বাকী আেছ, েসটুকু েগেল কমর্কাজ সংসার িকছু 
থােক না। -- সব যাoয়া িক ভাল।” 
 
        ei বিলয়া তাঁহার িদেক eকদৃে  সেsেহ তাকাiয়া রিহেলন, েযন তাঁহার hদেয়র anরতম pেদেশর সমs 
ভাব েদিখেতেছন! েমািহনীেমাহন িক ভািবেতিছেলন, ঈ েরর জনয্ সব যাoয়াi ভাল? িকয়ৎপের ঠাকুর আবার 
বিলেতেছন -- ভাগবত পি তেক eকিট পাশ িদেয় ঈ র েরেখ েদন, তা না হেল ভাগবত েক নােব। -- েরেখ েদন 
েলাকিশkার জনয্। মা েসiজনয্ সংসাের েরেখেছন। 
 
        eiবার bাhণ যুবকিটেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন। 
 

[jানেযাগ o ভিkেযাগ -- bhjানীর aবsা o ‘জীবnুk’ ] 
 
        ীরামকৃ  (যুবেকর pিত) -- তুিম jানচচর্া ছােড়া -- ভিk নাo -- ভিki সার! -- আজ েতামার িক 
িতনিদন হল? 
 
        bাhণ যুবক (হাতেজাড় কিরয়া) -- আjা হাঁ। 
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        ীরামকৃ  -- িব াস কেরা -- িনভর্র কেরা -- তাহেল িনেজর িকছু করেত হেব না! মা-কালী সব করেবন! 
 
        “jান সদর মহল পযর্n েযেত পাের। ভিk aনদর মহেল যায়। dাtা িনিলর্p; িবদয্া, aিবদয্া তাঁর িভতর 
dii আেছ, িতিন িনিলর্p। বায়ুেত কখনo সুগn কখনo dগর্n পাoয়া যায়, িকnt বায়ু িনিলর্p। বয্াসেদব যমুনা পার 
হিcেলন, েগাপীরাo েসখােন uপিsত। তারাo পাের যােব -- দিধ, dধ, ননী িবkী করেত যােc, িকnt েনৗকা িছল 
না েকমন কের পাের যােবন -- সকেল ভাবেছন। 
 
        “eমন সমেয় বয্াসেদব বলেলন, আমার বড় kুধা েপেয়েছ। তখন েগাপীরা তাঁেক kীর, সর, ননী সমs 
খাoয়ােত লাগেলন। বয্াসেদেবর pায় সমs েখেয় েফলেলন! 
 
        “তখন বয্াসেদব যমুনােক সেmাধন কের বলেলন -- ‘যমুেন! আিম যিদ িকছু না েখেয় থািক, তাহেল 
েতামার জল diভাগ হেব আর মােঝ রাsা িদেয় আমরা চেল যাব।’ িঠক তাi হল! যমুনা diভাগ হেয় েগেলন, 
মােঝ oপাের যাবার পথ। েসi পথ িদেয় বয্াসেদব o েগাপীরা সকেল পার হেয় েগেলন! 
 
        “আিম ‘খাi নাi’ তার মােন ei েয আিম েসi dাtা, dাtা িনিলর্p -- pকৃিতর পার। তাঁর kুধা-তৃ া 
নাi। জnমৃতুয্ নাi, -- aজর aমর সুেমrবৎ! 
 
        “যার ei bhjান হেয়েছ, েস জীবnুk! েস িঠক বুঝেত পাের েয, আtা আলাদা আর েদহ আলাদা। 
ভগবানেক দশর্ন করেল েদহাtবুিd আর থােক না! dিট আলাদা। েযমন নািরেকেলর জল িকেয় েগেল শাঁস 
আলাদা আর েখাল আলাদা হেয় যায়। আtািট েযন েদেহর িভতর নড়নড় কের। েতমিন িবষয়বুিdrপ জল িকেয় 
েগেল আtjান হয়। আtা আলাদা আর েদহ আলাদা েবাধ হয়। কাঁচা সুপাির বা কাচঁা বাদােমর িভতেরর সুপাির 
বা বাদাম ছাল েথেক তফাত করা যায় না।  
 
        “িকnt পাকা aবsায় সুপাির বা বাদাম আলাদা -- o ছাল আলাদা হেয় যায়। পাকা aবsায় রস িকেয় 
যায়। bhjান হেল িবষয়রস িকেয় যায়। 
 
        “িকnt েস jান বড় কিঠন। বলেলi bhjান হয় না! েকu jােনর ভান কের। (সহাসয্) eকজন বড় িমথয্া 
কথা কiত, আবার eিদেক বলত -- আমার bhjান হেয়েছ। েকানo েলাক তােক িতরsার করােত েস বলেল, 
েকন জগৎ েতা spবৎ, সবi যিদ িমথয্া হল সতয্ কথাটাi িক িঠক! িমথয্াটাo িমথয্া, সতয্টাo িমথয্া!” (সকেলর 
হাসয্)  
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সpম পিরেcদ 
 

‘ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ’ -- gহয্কথা 
 
        ীরামকৃ  ভkসে  েমেঝেত মাdেরর uপর বিসয়া আেছন। সহাসয্বদন। ভkেদর বিলেতেছন, আমার 
পােয় eকটু হাত বুিলেয় েদ েতা। ভেkরা পদেসবা কিরেতেছন। (মাsােরর pিত, সহােসয্) “eর (পদেসবার) 
aেনক মােন আেছ।” 
 
        আবার িনেজর hদেয় হাত রািখয়া বিলেতেছন, “eর িভতর যিদ িকছু থােক (পদেসবা করেল) ajান 
aিবদয্া eেকবাের চেল যায়।” 
 
        হঠাৎ ীরামকৃ  গmীর হiেলন, েযন িক gহয্কথা বিলেবন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eখােন aপর েলাক েকu নাi। েসিদন -- হিরশ কােছ িছল -- েদখলাম -- 
েখালিট (েদহিট) েছেড় সিcদানn বািহের eল, eেস বলেল, আিম যুেগ যুেগ aবতার! তখন ভাবলাম, বুিঝ মেনর 
েখয়ােল oi সব কথা বলিছ। তারপর চুপ কের েথেক েদখলাম -- তখন েদিখ আপিন বলেছ, শিkর আরাধনা 
ৈচতনয্o কেরিছল। 
 
        ভেkরা সকেল aবাk হiয়া িনেতেছন। েকহ েকহ ভািবেতেছন -- সিcদানn ভগবান িক ীরামকৃে র 
rপ ধারণ কিরয়া আমােদর কােছ বিসয়া আেছন? ভগবান িক আবার aবতীণর্ হiয়ােছন? 
 
        ীরামকৃ  কথা কিহেতেছন। মাsারেক সেmাধন কিরয়া আবার বিলেতেছন -- “েদখলাম, পূণর্ আিবর্ভাব। 
তেব সttgেণর ঐ যর্।” 
 
        ভেkরা সকেল aবাk হiয়া ei সকল কথা িনেতেছন। 
 

[েযাগমায়া আদয্াশিk o aবতারলীলা ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eখন মােক বলিছলাম, আর বকেত পাির না। আর বলিছলাম, ‘মা েযন 
eকবার ছঁুেয় িদেল েলােকর ৈচতনয্ হয়।’ েযাগমায়ার eমিন মিহমা -- িতিন েভলিক লািগেয় িদেত পােরন। 
বৃnাবনলীলায় েযাগমায়া েভলিক লািগেয় িদেলন। তাঁরi বেল সুেবাল কৃে র সে  ীমতীর িমলন কের িদছেলন। 
েযাগমায়া -- িযিন আদয্াশিk -- তাঁর eকিট আকষর্ণী শিk আেছ। আিম oi শিkর আেরাপ কেরিছলাম। 
 
        “আcা, যারা আেস তােদর িকছু িকছু হেc?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, হেc বiিক। 
 
        ীরামকৃ  -- েকমন কের জানেল? 
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        মাsার (সহােসয্) সবাi বেল, তাঁর কােছ যারা যায় তারা েফের না! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকটা েকালাবয্াঙ েহেলসােপর পাlায় পেড়িছল। েস oটােক িগলেতo পারেছ না, 
ছাড়েতo পারেছ না! আর েকালাবয্াঙটার যntণা -- েসটা kমাগত ডাকেছ! েঢাঁড়াসাপটারo যntণা। িকnt 
েগাখেরাসােপর পাlায় যিদ পড়ত তাহেল d-eক ডােকi শািn হেয় েযত। (সকেলর হাসয্) 
 
        (েছাকরা ভkেদর pিত) -- “েতারা ৈtেলােকয্র েসi বiখানা পিড়স -- ভিkৈচতনয্চিndকা। তার কােছ 
eকখানা েচেয় িনস না। েবশ ৈচতনয্েদেবর কথা আেছ।” 
 
        eকজন ভk -- িতিন েদেবন িক? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েকন, কাঁকুড়েkেt যিদ aেনক কাঁকুড় হেয় থােক তাহেল মািলক 2/3টা িবিলেয় 
িদেত পাের! (সকেলর হাসয্) aমিন িক েদেব না -- িক বিলস? 
 
        ীরামকৃ  (পlুর pিত) -- আিসস eখােন eক-eকবার। 
 
        পlু -- সুিবধা হেল আসব। 
 
        ীরামকৃ  -- কলকাতায় েযখােন যাব, েসখােন যািব? 
 
        পlু -- যাব, েচ া করব। 
 
        ীরামকৃ  -- oi পােটায়ারী! 
 
        পlু -- ‘েচ া করব’ না বলেল েয িমেছ কথা হেব। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- oেদর িমেছ কথা ধির না, oরা sাধীন নয়। 
 
        ঠাকুর হিরপদর সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হিরপদর pিত) -- মেহnd মুখুেj েকন আেস না? 
 
        হিরপদ -- িঠক বলেত পাির না। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- িতিন jানেযাগ করেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- না, েসিদন phাদচিরt েদখােব বেল গািড় পািঠেয় েদেব বেলিছল। িকnt েদয় নাi, েবাধ হয় 
eiজনয্ আেস না। 
 
        মাsার -- eকিদন মিহম চkবতর্ীর সে  েদখা o আলাপ হেয়িছল। েসiখােন যাoয়া আসা কেরন বেল 
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েবাধ হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন মিহমা েতা ভিkর কথাo কয়। েস েতা oiেট খুব বেল, ‘আরািধেতা যিদ হিরsপসা 
ততঃ িকm।’ 
 
        মাsার (সহােসয্) -- েস আপিন বলান তাi বেল! 
 
        ীযুk িগিরশ েঘাষ ঠাকুেরর কােছ নূতন যাতায়াত কিরেতেছন। আজকাল িতিন সবর্দা ঠাকুেরর কথা লiয়া 
থােকন। 
 
        হির -- িগিরশ েঘাষ আজলাল aেনকরকম েদেখন। eখান েথেক িগেয় aবিধ সবর্দা ঈ েরর ভােব থােকন -
- কত িক েদেখন! 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেত পাের, গ ার কােছ েগেল aেনক িজিনস েদখা যায়, েনৗকা, জাহাজ -- কত িক। 
 
        হির -- িগিরশ েঘাষ বেলন, ‘eবার েকবল কমর্ িনেয় থাকব, সকােল ঘিড় েদেখ েদায়াত কলম িনেয় বসব o 
সমs িদন oi (বi েলখা) করব।’ eiরকম বেলন িকnt পােরন না। আমরা েগেলi েকবল eখানকার কথা। 
আপিন নেরndেক পাঠােত বেলিছেলন। িগিরশবাবু বলেলন, ‘নেরndেক গািড় কের িদব।’ 
 
        5টা বািজয়ােছ। েছাট নেরন বািড় যাiেতেছন। ঠাকুর utর-পূবর্ লmা বারাnায় দাঁড়াiয়া eকােn তাঁহােক 
নানািবধ uপেদশ িদেতেছন। িকয়ৎপের িতিন pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। aনয্ানয্ ভেkরাo aেনেক 
িবদায় gহণ কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  েছাট খাটিটেত বিসয়া েমািহনীর সে  কথা কিহেতেছন। পিরবারিট পুtেশােকর পর পাগেলর 
মেতা। কখন হােসন, কখনo কাঁেদন, দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ eেস িকছু শাnভাব হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার পিরবার eখন িকরকম? 
 
        েমািহনী -- eখােন eেলi শাn হন, েসখােন মােঝ মােঝ বড় হা াম কেরন। েসিদন মরেত িগছেলন। 
 
        ঠাকুর িনয়া িকয়ৎকাল িচিnত হiয়া রিহেলন। েমািহনী িবনীতভােব বিলেতেছন, “আপনার d-eকটা কথা 
বেল িদেত হেব।” 
 
        ীরামকৃ  -- রাঁধেত িদo না। oেত মাথা আরo গরম হয়। আর েলাকজেনর সে  রাখেব। 



1885, 7i মাচর্ 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

a ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র adুত সnয্ােসর aবsা -- তারকসংবাদ 
 
        সnয্া হiল। ঠাকুরবািড়েত aরিতর uেদয্াগ হiেতেছ। ীরামকৃে র ঘের আেলা jালা o ধুনা েদoয়া হiল। 
ঠাকুর েছাট খাটিটেত বেস জগnাতােক pণাম কিরয়া সুsের নাম কিরেতেছন। ঘের আর েকহ নাi। েকবল মাsার 
বিসয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। মাsারo দাঁড়াiেলন। ঠাকুর ঘেরর পি েমর o utেরর দরজা েদখাiয়া 
মাsারেক বিলেতেছন, “oিদকgেলা (দরজাgিল) বn কেরা।” মাsার দরজাgিল বn কিরয়া বারাnায় ঠাকুেরর 
কােছ আিসয়া দাঁড়াiেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “eকবার কালীঘের যাব।” ei বিলয়া মাsােরর হাত ধিরয়া o তাঁহার uপর ভর িদয়া 
কালীঘেরর সmুেখর চাতােল িগয়া uপিsত হiেলন আর েসi sােন বিসেলন। বিসবার পূেবর্ বিলেতেছন, “তুিম 
বরং oেক েডেক দাo।” মাsার বাবুরামেক ডািকয়া িদেলন। 
 
        ঠাকুর মা-কালী দশর্ন কিরয়া বৃহৎ uঠােনর মধয্ িদয়া িনেজর ঘের িফিরেতেছন। মুেখ “মা! মা! 
রাজরােজ রী!” 
 
        ঘের আিসয়া েছাট খাটিটেত বিসেলন। 
 
        ঠাকুেরর eকিট adতু aবsা হiয়ােছ। েকান ধাতুdেবয্ হাত িদেত পািরেতেছন না। বিলয়ািছেলন, “মা বুিঝ 
ঐ েযর্র বয্াপারিট মন েথেক eেকবাের তুেল িদেcন!” eখন কলাপাতায় আহার কেরন। মািটর ভাঁেড় জল খান। 
গাড়ু ছঁুiেত পােরন না, তাi ভkেদর মািটর ভাঁড় আিনেত বিলয়ািছেলন। গাড়ুেত বা থালায় হাত িদেল ঝnঝন 
কের, েযন িশি  মােছর কাঁটা িবঁধেছ। 
 
        pসn কয়িট ভাঁড় আিনয়ািছেলন, িকnt বড় েছাট। ঠাকুর হািসয়া বিলেতেছন, “ভাঁড়gিল বড় েছাট। িকnt 
েছেলিট েবশ। আিম বলােত আমার সামেন নয্াংেটা হেয় দাঁড়ােলা। িক েছেলমানুষ!” 
 

[‘ভk o কািমনী’ -- ‘সাধু সাবধান’ ] 
 
        েবলঘেরর তারক eকজন বnুসে  uপিsত হiেলন। 
 
        ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। ঘের pদীপ jিলেতেছ। মাsার o di-eকিট ভko বিসয়া আেছন। 
 
        তারক িববাহ কিরয়ােছন। বাপ-মা ঠাকুেরর কােছ আিসেত েদন না। কিলকাতায় বuবাজােরর কােছ বাসা 
আেছ, েসiখােনi আজকাল তারক pায় থােকন। তারকেক ঠাকুর বড় ভালবােসন। স ী েছাকরািট eকটু 
তেমাgণী। ধমর্িবষয় o ঠাকুেরর সmেn eকটু বয্ ভাব। তারেকর বয়স আnাজ িবংশিত বৎসর। তারক আিসয়া 
ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। 
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        ীরামকৃ  (তারেকর বnুর pিত) -- eকবার েদবালয় সব েদেখ eস না। 
 
        বnু -- o-সব েদখা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, তারক েয eখােন আেস, eটা িক খারাপ? 
 
        বnু -- তা আপিন জােনন। 
 
        ীরামকৃ  -- iিন (মাsার) েহডমাsার। 
 
        বnু -- oঃ। 
 
        ঠাকুর তারকেক কুশল pশন কিরেতেছন। আর তাঁহােক সেmাধন কিরয়া aেনক কথা কিহেতেছন। তারক 
aেনক কথাবাতর্ার পর িবদায় gহণ কিরেত uদয্ত হiেলন। ঠাকুর তাহােক নানা িবষেয় সাবধান কিরয়া িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (তারেকর pিত) -- সাধু সাবধান! কািমনী-কা ন েথেক সাবধান! েমেয়মানুেষর মায়ােত 
eকবার ডুবেল আর uঠবার েজা নাi। িবশালkীর দ; েয eকবার পেড়েছ েস আর uঠেত পাের না! আর eখােন 
eক-eকবার আসিব। 
 
        তারক -- বািড়েত আসেত েদয় না। 
 
        eকজন ভk -- যিদ কাr মা বেলন তুi দিkেণ ের যাস নাi। যিদ িদবয্ েদন আর বেলন, যিদ যাস েতা 
আমার রk খািব! -- 
 

[ ধু ঈ েরর জনয্ grবাকয্ ল ন ] 
 
        ীরামকৃ  -- েয মা o কথা বেল েস মা নয়; -- েস aিবদয্াrিপণী। েস-মার কথা না নেল েকান েদাষ 
নাi। েস-মা ঈ রলােভর পেথ িব  েদয়। ঈ েরর জনয্ grজেনর বাকয্ ল েন েদাষ নাi। ভরত রােমর জনয্ 
ৈকেকয়ীর কথা েন নাi। েগাপীরা কৃ দশর্েনর জনয্ পিতেদর মানা েন নাi। phাদ ঈ েরর জনয্ বােপর কথা 

েন নাi। বিল ভগবােনর pীিতর জনয্ gr kাচােযর্র কথা েন নাi। িবভীষণ রামেক পাবার জনয্ েজয্ াতা 
রাবেণর কথা েন নাi। 
 
        “তেব ঈ েরর পেথ েযo না, e-কথা ছাড়া আর সব কথা নিব! েদিখ, েতার হাত েদিখ।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর তারেকর হাত কত ভারী েযন েদিখেতেছন। eকটু পের বিলেতেছন, “eকটু (আড়) আেছ 
-- িকnt oটুকু যােব। তাঁেক eকটু pাথর্না কিরস, আর eখােন eক-eকবার আিসস -- oটুকু যােব! কলকাতার 
বuবাজােরর বাসা তুi কেরিছস?” 
 
        তারক -- আjা -- না, তারা কেরেছ। 



1885, 7i মাচর্ 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        ীরামৃ  (সহােসয্) -- তারা কেরেছ না তুi কেরিছস? বােঘর ভেয়?  
 
        ঠাকুর কািমনীেক িক বাঘ বিলেতেছন? 
 
        তারক pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। 
 
        ঠাকুর েছাট খাটিটেত iয়া আেছন, েযন তারেকর জনয্ ভাবেছন। হঠাৎ মাsারেক বিলেতেছন, -- eেদর 
জনয্ আিম eত বয্াকুল েকন? 
 
        মাsার চুপ কিরয়া আেছন -- েযন িক utর িদেবন, ভািবেতেছন। ঠাকুর আবার িজjাসা কিরেতেছন, আর 
বিলেতেছন, “বল না।” 
 
        eিদেক েমািহনীেমাহেনর পিরবার ঠাকুেরর ঘের আিসয়া pণাম কিরয়া eকপােশ বিসয়া আেছন। ঠাকুর 
তারেকর স ীর কথা মাsারেক বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- তারক েকন oটােক সে  কের আনেল? 
 
        মাsার -- েবাধ হয় রাsার স ী। aেনকটা পথ, তাi eকজনেক সে  কের eেনেছ। 
 
        ei কথার মেধয্ ঠাকুর হঠাৎ েমািহনীর পিরবারেক সেmাধন কের বলেছন, aপঘাত মৃতুয্ হেল েpতনী হয়। 
সাবধান! মনেক বুঝােব! eত েন-েদেখ েশষকােল িক ei হল! 
 
        েমািহনী eiবার িবদায় gহণ কিরেতেছন। ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেতেছন। পিরবারo ঠাকুরেক 
pণাম কিরেতেছন। ঠাকুর তাঁহার ঘেরর মেধয্ utর িদেকর দরজার কােছ দাঁড়াiেতেছন। পিরবার মাথায় কাপড় 
িদয়া ঠাকুরেক আেs আেs িক বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- eখােন থাকেব? 
 
        পিরবার -- eেস িকছুিদন থাকব। নবেত মা আেছন তাঁর কােছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তা েবশ। তা তুিম েয বল -- মরবার কথা -- তাi ভয় হয়। আবার পােশ গ া! 
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বসু বলরাম-মিnের, িগিরশ-মিnের o েদেবnd-ভবেন ভkসে  ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র বলরােমর গৃেহ আগমন o তাঁহার সিহত নেরnd, িগিরশ, বলরাম, চুিনলাল, লাটু, মাsার, নারায়ণ 
pভৃিত ভেkর কেথাপকথন o আনn 

 
        ফাlgন কৃ া দশমী িতিথ, পূবর্াষাঢ়ানkt, 29েশ ফাlgন, বুধবার -- iংেরজী 11i মাচর্, 1885। আজ 
আnাজ েবলা দশটার সময় ীরামকৃ  দিkেণ র হiেত আিসয়া ভkগৃেহ বসু বলরাম-মিnের ী ীজগnােথর 
pসাদ পাiয়ােছন। সে  লাটু pভৃিত ভk। 
 
        ধনয্ বলরাম! েতামারi আলয় আজ ঠাকুেরর pধান কমর্েkt হiয়ােছ। কত নূতন নূতন ভkেক আকষর্ণ 
কিরয়া েpমেডাের বাঁিধেলন, ভkসে  কত নািচেলন। গাiেলন। েযন ীেগৗরা  ীবাসমিnের েpেমর হাট 
বসােcন! 
 
        দিkেণ েরর কালীবাটীেত বেস বেস কাঁেদন, িনেজর anর  েদিখেবন বেল বয্াকুল! রােt ঘুম নাi। মােক 
বেলন, “মা, oর বড় ভিk, oেক েটেন নাo; মা, eেক eখােন eেন দাo; যিদ েস না আসেত পাের, তাহেল মা 
আমায় েসখােন লেয় যাo, আিম েদেখ আিস।” তাi বলরােমর বািড় ছুেট ছুেট আেসন। েলােকর কােছ েকবল 
বেলন, “বলরােমর ৺জগnােথর েসবা আেছ, খুব d an।” যখন আেসন aমিন িনমntণ কিরেত বলরামেক 
পাঠান। বেলন, “যাo -- নেরndেক, ভবনাথেক, রাখালেক িনমntণ কের eেসা। eেদর খাoয়ােল নারায়ণেক 
খাoয়ােনা হয়। eরা সামানয্ নয়, eরা ঈ রাংেশ জেnেছ, eেদর খাoয়ােল েতামার খুব ভাল হেব।” 
 
        বলরােমর আলেয়i ীযুk িগিরশ েঘােষর সে  pথম বেস আলাপ। eiখােনi রেথর সময় কীতর্নানn। 
eiখােনi কতবার “েpেমর দরবাের আনেnর েমলা” হiয়ােছ। 
 

[“পশয্িত তব পnানm” -- েছাট নেরন ] 
 
        মাsার িনকেট eকিট িবদয্ালেয় পড়ান। িনয়ােছন আজ দশটার সময় ীরামকৃ  বলরােমর বাটীেত 
আিসেবন। মােঝ aধয্াপনার িকি ত aবসর পাiয়া েবলা di pহেরর সময় oiখােন আিসয়া uপিsত। আিসয়া 
দশর্ন o pণাম কিরেলন। ঠাকুর আহারােn ৈবঠকখানায় eকটু িব াম কিরেতেছন। মােঝ মােঝ থিল েথেক িকছু 
মসলা বা কাবাবিচিন খােcন; aলপবয়s ভেkরা চািরিদেক েঘিরয়া বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- তুিম েয eখন eেল? sুল নাi? 
 
        মাsার -- sুল েথেক আসিছ -- eখন েসখােন িবেশষ কাজ নাi। 
 
        ভk -- না, মহাশয়! uিন sুল পািলেয় eেসেছন! (সকেলর হাসয্)। 
 
        মাsার (sগতঃ) -- হায়! েক েযন েটেন আনেল! 
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        ঠাকুর েযন eকটু িচিnত হiেলন। পের মাsারেক কােছ বসাiয়া কত কথা কিহেত লািগেলন। আর 
বিলেলন, “আমার গামছাটা িনংেড় দাo েতা গা, আর জামাটা েকােত দাo, আর পাটা eকটু কামড়ােc, eকটু 
হাত বুিলেয় িদেত পার?” মাsার েসবা কিরেত জােনন না, তাi ঠাকুর েসবা কিরেত িশখাiেতেছন। মাsার শশবয্s 
হiয়া eেক eেক oi কাজgিল কিরেতেছন। িতিন পােয় হাত বুলাiেতেছন। ীরামকৃ  কথাcেল কত uপেদশ 
িদেত লািগেলন। 
 

[ ীরামকৃ  o ঐ যর্তয্ােগর পরাকা া -- িঠক সnয্াসী ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, eটা আমার কিদন ধের হেc, েকন বল েদিখ? ধাতুর েকান িজিনেস 
হাত েদবার েজা নাi। eকবার eকটা বািটেত হাত িদিছলুম, -- তা হােত িশি মােছর কাঁটা েফাটা মেতা হল। ঝn
ঝn কnকn করেত লাগল। গাড়ু না ছঁুেল নয়, তাi মেন করলমু, গামছাখানা ঢাকা িদেয় েদিখ, তুলেত পাির িকনা; 
যাi হাত িদেয়িছ, aমিন হাতটা ঝnঝn কnকn করেত লাগল, খুব েবদনা। েশেষ মােক pা না করলুম, ‘মা আর 
aমন কমর্ করব না, মা eবার মাপ কেরা।’ 
 
        “হয্াঁগা, েছাট নেরন যাoয়া আসা কেc, বািড়েত িকছু বলেব? খুব d, েমেয় স  কখনo হয় নাi।” 
 
        মাsার -- আর েখালটা বড়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, আবার বেল েয, ঈ রীয় কথা eকবার নেল আমার মেন থােক। বেল, েছেলেবলায় 
আিম কাঁদতুম -- ঈ র েদখা িদেcন না বেল। 
 
        মাsােরর সে  েছাট নেরন সmেn eirপ aেনক কথা হiল। eমন সময় uপিsত ভkেদর মেধয্ eকজন 
বিলয়া uিঠেলন, “মাsার নহাশয়! আপিন sুেল যােবন না?” 
 
        ীরামকৃ  -- কটা েবেজেছ? 
 
        eকজন ভk -- eকটা বাজেত দশ িমিনট। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তুিম eস, েতামার েদির হেc। eেক কাজ েফেল eেসেছা। (লাটুর pিত) -- 
রাখাল েকাথায়? 
 
        লাটু -- চেল েগেছ; -- বািড়। 
 
        ীরামকৃ  -- আমার সে  েদখা না কের? 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

aপরােh ভkসে  -- aবতারবাদ o ীরামকৃ  
 
        s ুেলর ছুিটর পর মাsার আিসয়া েদিখেতেছন -- ঠাকুর বলরােমর ৈবঠকখানায় ভেkর মজিলস কিরয়া 
বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর মুেখ মধুর হািস, েসi হািস ভkেদর মুেখ pিতিবিmত হiেতেছ। মাsারেক িফিরয়া 
আিসেত েদিখয়া o িতিন pণাম কিরেল, ঠাকুর তাহােক তাঁহার কােছ আিসয়া বিসেত iি ত কিরেলন। ীযুk 
িগিরশ েঘাষ, সুেরশ িমt, বলরাম, লাটু, চুিনলাল iতয্ািদ ভk uপিsত আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- তুিম eকবার নেরেndর সে  িবচার কের েদেখা, েস িক বেল। 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- নেরnd বেল, ঈ র aনn। যা িকছু আমরা েদিখ, িন, -- িজিনসিট, িক বয্িkিট -- সব 
তাঁর aংশ, e পযর্n আমােদর বলবার েজা নাi। Infinity (aনn আকাশ) -- তার আবার aংশ িক? aংশ হয় 
না। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ র aনn হuন আর যত বড় হuন, িতিন icা করেল তাঁর িভতেরর সার বst মানুেষর 
িভতর িদেয় আসেত পাের o আেস। িতিন aবতার হেয় থােকন, eিট uপমা িদেয় বুঝান যায় না। aনুভব হoয়া 
চাi। pতয্k হoয়া চাi। uপমার dারা কতকটা আভাস পাoয়া যায়। গrর মেধয্ িশংটা যিদ েছাঁয়, গrেকi েছাঁয়া 
হল; পাটা বা েলজটা ছঁুেলo গrটােক েছাঁয়া হল। িকnt আমােদর পেk গrর িভেতেরর সার পদাথর্ হেc dধ। েসi 
dধ বাঁট িদেয় আেস। 
 
        “েসirপ েpমভk িশখাiবার জনয্ ঈ র মানুষেদহ ধারণ কের সমেয় সমেয় aবিতণর্ হন।” 
 
        িগিরশ -- নেরnd বেল, তাঁর িক সব ধারণা করা যায়। িতিন aনn। 
 

[PERCEPTION OF THE INFINITE]1 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- ঈ েরর সব ধারণা েক করেত পাের? তা তাঁর বড় ভাবটাo পাের না, আবার 
েছাট ভাবটাo পাের না। আর সব ধারণা করা িক দরকার? তাঁেক pতয্k করেত পারেলi হল। তাঁর aবতারেক 
েদখেলi তাঁেক েদখা হল। যিদ েকu গ ার কােছ িগেয় গ াজল sশর্ কের, েস বেল -- গ া দশর্ন-sশর্ন কের 
eলুম। সব গ াটা হিরdার েথেক গ াসাগর পযর্n, হাত িদেয় ছঁুেত হয় না। (হাসয্) 
 
        “েতামার পাটা যিদ ছঁুi, েতামায় েছাঁয়াi হল। (হাসয্) 
 
        “যিদ সাগেরর কােছ িগেয় eকটু জল sশর্ কর, তাহেল সাগর sশর্ করাi হল। aিgতtt সব জায়গায় 
আেছ, তেব কােঠ েবিশ।” 
 

                                                 
1 Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Muller's Hibbert Lectures   
and Gifford Lectures. 
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        িগিরশ (হািসেত হািসেত) -- েযখােন আgন পাব, েসiখােনi আমার দরকার। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- aিgতtt কােঠ েবিশ। ঈ রতtt  েখাঁজ, মানুেষ খঁুজেব। মানুেষ িতিন েবিশ 
pকাশ হন। েয মানুেষ েদখেব uিজর্তা ভিk -- েpমভিk uথেল পড়েছ -- ঈ েরর জনয্ পাগল -- তাঁর েpেম 
মােতায়ারা -- েসi মানুেষ িনি ত েজেনা, িতিন aবতীণর্ হেয়েছন। 
 
        (মাsার দৃে ) -- “িতিন েতা আেছনi, তেব তাঁর শিk েকাথাo েবিশ pকাশ, েকাথাo কম pকাশ। 
aবতােরর িভতর তাঁর শিk েবিশ pকাশ; েসi শিk কখন কখন পূণর্ভােব থােক। শিkরi aবতার।” 
 
        িগিরশ -- নেরnd বেল, িতিন aবা নেসােগাচরm। 
 
        ীরামকৃ  -- না; e-মেনর েগাচর নয় বেট -- িকnt dমেনর েগাচর। e বুিdর েগাচর নয় -- িকnt 

dবুিdর েগাচর। কািমনী-কা েন আসিk েগেলi, dমন আর dবুিd হয়। তখন dমন dবুিd eক। 
dমেনর েগাচর। ঋিষ-মুিনরা িক তাঁেক েদেখন নাi? তাঁরা ৈচতেনয্র dারা ৈচতেনয্র সাkাৎকার কেরিছেলন। 

 
        িগিরশ (সহােসয্) -- নেরnd আমার কােছ তেকর্ েহেরেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- না; আমায় বেলেছ, িগিরশ েঘােষর মানুেষ aবতার বেল aত িব াস; eখন আিম আর িক 
বলব! aমন িব ােসর uপর িকছু বলেত নাi।’ 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- মহাশয়! আমরা সব হলহল কের কথা কিc, িকnt মাsার েঠাঁট েচেপ বেস আেছ। িক 
ভােব? মহাশয়! িক বেলন! 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- “মুখহলসা, েভতরবুঁেদ, কানতুলেস, দীঘল েঘামটা নারী, পানা পুকুেরর 
সীতল জল বড় মnকারী। (সকেলর হাসয্) (সহােসয্) -- িকnt iিন তা নন -- iিন ‘গmীরাtা’ (সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরশ -- মহাশয়! ে াকিট িক বলেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- ei ক’িট েলােকর কােছ সাবধান হেব: pথম, মুখহলসা -- হলহল কের কথা কয়; তারপর 
েভতরবঁুেদ -- মেনর িভতর ডুবুির নামােলo an পােব না; তারপর কানতুলেস -- কােন তুলসী েদয়, ভিk 
জানাবার জনয্; দীঘল েঘামটা নারী -- লmা েঘামটা, েলােক মেন কের ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুেরর জল 
-- নাiেল সািnপািতক হয়। (হাসয্) 
 
        চুিনলাল -- eঁর (মাsােরর) নােম কথা uেঠেছ। েছাট নেরন, বাবুরাম oরঁ েপােড়া; নারায়ণ, পlু, েতজচnd 
-- eরা সব oরঁ েপােড়া। কথা uেঠেছ েয, uিন তােদর eiখােন eেনেছন, আর তােদর পড়া না খারাপ হেয় 
যােc। eঁর নােম েদাষ িদেc। 
 
        ীরামকৃ  -- তােদর কথা েক িব াস করেব? 
 
        ei সকল কথাবাতর্া হiেতেছ, eমন সময় নারাণ আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরল। নারাণ েগৗরবণর্, 17/18 
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বছর বয়স, s ুেল পেড়, ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােক বড় ভালবােসন। তােক েদখবার জনয্, তােক খাoয়াবার জনয্ 
বয্াকুল। তার জনয্ দিkেণ ের বেস বেস কাঁেদন। নারাণেক িতিন সাkাৎ নারায়ণ েদেখন। 
 
        িগিরশ (নারায়ণ দৃে ) -- েক খবর িদেল? মাsারi েদখিছ সব সারেল। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- েরােসা! চুপচাপ কের থােকা! eর (মাsােরর) নােম eেক বদনাম uেঠেছ। 
 

[anিচnা চমৎকারা -- bাhেণর pিতgহ করার ফল ] 
 
        আবার নেরেndর কথা পিড়ল। 
 
        eকজন ভk -- eখন তত আেসন না েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- ‘anিচnা চমৎকারা, 
                         কািলদাস হয় বুিdহারা।’ (সকেলর হাসয্) 
 
        বলরাম -- িশব gহর বািড়র েছেল anদা gহর কােছ খুব আনােগানা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, eকজন আিফেসায়ালার বাসায় নেরnd, anদা eরা সব যায়। েসখােন তারা bাhসমাজ 
কের। 
 
        eকজন ভk -- তাঁর (aিফসoয়ালার) নাম তারাপদ। 
 
        বলরাম (হািসেত হািসেত) -- বামুনরা বেল, anদা gহ েলাকটার বড় aহংকার। 
 
        ীরামকৃ  -- বামুনেদর o-সব কথা েনা না। তােদর েতা জােনা, না িদেলi খারাপ েলাক, িদেলi ভাল! 
(সকেলর হাসয্) anদােক আিম জািন ভােলা েলাক। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ভkসে  ভজনানেn 
 
        ঠাকুর গান িনেবন icা pকাশ কিরেলন। বলরােমর ৈবঠকখানায় eকঘর েলাক। সকেলi তাঁহার পােন 
চািহয়া আেছন -- িক বেলন িনেবন, িক কেরন েদিখেবন। 
 
        ীযুk তারাপদ গািহেতেছন: 
 
 েকশব কুr কrণা দীেন, কু কাননচারী। 
 মাধব মেনােমাহন, েমাহন মুরলীধারী ৷৷ 
 (হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার)। 
 bজিকেশার কালীয়হর কাতরভয়ভ ন, 
 নয়ন-বাঁকা, বাঁকা িশিখপাখা রািধকা-hদয়র ন -- 
 েগাবধর্নধারণ, বনকুসুমভূষণ, দােমাদর কংসদপর্হারী। 
 শয্ামরাসরসিবহারী। (হিরেবাল, iতয্ািদ) ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- আহা, েবশ গানিট! তুিমi িক সব গান েবঁেধছ? 
 
        eকজন ভk -- হাঁ, uিনi ৈচতনয্লীলার সব গান েবঁেধেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- e গানিট খুব uতেরেছ। 
 
        (গায়েকর pিত) -- “িনতাi-eর গান গাiেত পােরা?” 
 
        আবার গান হiল, িনতাi েগেয়েছন: 
 
 িকেশারীর েpম িনিব আয়, েpেমর জুয়ার বেয় যায়। 
 বiেছ ের েpম শতধাের, েয যত চায় তত পায় ৷৷ 
 েpেমর িকেশারী, েpম িবলায় সাধ কির, রাধার েpেম বলের হির; 
 েpেম pাণ মt কের, েpম তরে  pাণ নাচায়। 
 রাধার েpেম হির বিল, আয় আয় আয় ৷৷ 
 
        ীেগৗরাে র গান হiল --  
 
 কার ভােব েগৗর েবেশ জুড়ােল েহ pাণ। 
 েpমসাগের uঠেলা তুফান, থাকেব না আর কুল মান ৷৷ 
  (মন মজােল েগৗর েহ) 
 bজ মােঝ, রাখাল সােজ, চরােল েগাধন; 
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 ধরেল কের েমাহন বাঁিশ, মজেলা েগাপীর মন; 
  ধের েগাবধর্ন, রাখেল বৃnাবন, 
 মােনর দােয়, ধের েগাপীর পায়, েভেস েগল চাঁদ বয়ান ৷৷ 
  (মন মজােল েগৗর েহ)। 
 
        সকেল মাsারেক aনুেরাধ কিরেতেছন, তুিম eকিট গান গাo। মাsার eকটু লাজুক, িফsিফs কের মাপ 
চািহেতেছন। 
 
        িগিরশ (ঠাকুেরর pিত, সহােসয্) -- মহাশয়! মাsার েকান মেত গান গাiেছ না। 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- o sুেল দাঁত বার করেব; গান গাiেত যত লjা! মাsার মুখিট চুন কের 
খািনকkণ বিসয়া রিহেলন। 
 
        ীযুk সুেরশ িমt eকটু দূের বেসিছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার িদেক সেsহ দৃি পাত কিরয়া ীযুk 
িগিরশ েঘাষেক েদখাiয়া সহাসয্বদেন কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তুিম েতা িক? iিন (িগিরশ) েতামার েচেয়! 
 
        সুেরশ (হািসেত হািসেত) -- আjা হাঁ, আমার বড়দাদা। (সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরশ (ঠাকুেরর pিত) -- আcা, মহাশয়! আিম েছেলেবলায় িকছু েলখাপড়া কির নাi, তবু েলােক বেল 
িবdান! 
 
        ীরামকৃ  -- মিহমা চkবতর্ী aেনক শাst-টাst েদেখেছ েনেছ -- খুব আধার! (মাsােরর pিত) -- েকমন 
গা? 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        িগিরশ -- িক? িবদয্া! o aেনক েদেখিছ! oেত আর ভুিল না। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- eখানকার ভাব িক জান? বi শাst e-সব েকবল ঈ েরর কােছ েপৗঁিছবার 
পথ বেল েদয়। পথ, uপায়, েজেন লবার পর, আর বi শােst িক দরকার? তখন িনেজ কাজ করেত হয়। 
 
        “eকজন eকখানা িচিঠ েপেয়িছল, কুটুম বািড় তtt করেত হেব, িক িক িজিনস েলখা িছল। িজিনস িকনেত 
েদবার সময় িচিঠখানা খঁুেজ পাoয়া যািcল না। কতর্ািট তখন খুব বয্s হেয় িচিঠর েখাঁজ আরm করেলন। 
aেনকkণ ধের aেনকজন িমেল খঁুজেল। েশেষ পাoয়া েগল। তখন আর আনেnর সীমা নাi। কতর্া বয্s হেয় aিত 
যেt িচিঠখানা হােত িনেলন আর েদখেত জাগেলন, িক েলখা আেছ। েলখা ei, পাঁচ েসর সেnশ পাঠাiেব, 
eকখানা কাপড় পাঠাiেব; আরo কত িক। তখন আর িচিঠর দরকার নাi, িচিঠ েফেল িদেয় সেnশ o কাপেড়র 
আর aনয্ানয্ িজিনেসর েচ ায় েবrেলন। িচিঠর দরকার কতkণ? যতkণ সেnশ, কাপড় iতয্িদর িবষয় না জানা 
জায়। তারপরi পাবার েচ া। 
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        “শােst তাঁেক পাবার uপােয়র কথা পােব। িকnt খবর সব েজেন িনেজ কমর্ আরm করেত হয়। তেব েতা 
বstলাভ! 
 
        “ ধু পাি েতয্ িক হেব? aেনক ে াক, aেনক শাst, পি েতর জানা থাকেত পাের; িকnt যার সংসাের 
আসিk আেছ, যার কািমনী-কা েন মেন মেন ভালবাসা আেছ, তার শােst ধারণা হয় নাi-- িমেছ পড়া। পাঁিজেত 
েলােখেছ, িবশ আড়া জল, িকnt পাঁিজ িটপেল eক েফাঁটাo পেড় না।” (সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- মহাশয়! পাঁিজ িটপেল eক েফাঁটাo পেড় না? (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- পি ত খুব লmা লmা কথা বেল, িকnt নজর েকাথায়? কািমনী আর কা েন, েদেহর 
সুখ আর টাকায়। 
 
        “শকুিন খুব uচুঁেত uেড়, িকnt নজর ভাগাড়, েকাথায় মড়া। 
 
        (িগিরেশর pিত) -- “নেরnd খুব ভাল; গাiেত বাজােত, পড়ায় নায় িবদয্ায়; eিদেক িজেতিndয়, িবেবক-
ৈবরাগয্ আেছ, সতয্বাদী। aেনক gণ। 
 
        (মাsােরর pিত) -- েকমন ের? েকমন গা, খুব ভাল নয়?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, খুব ভাল। 
 
        ীরামকৃ  (জনািnেক, মাsােরর pিত) -- েদখ, oর (িগিরেশর) খুব aনুরাগ আর িব াস। 
 
        মাsার aবাক হiয়া িগিরশেক eকদৃে  েদিখেতেছন। িগিরশ ঠাকুেরর কােছ কেয়কিদন আিসেতেছন মাt। 
মাsার িকnt েদিখেলন েযন পূবর্পিরিচত -- aেনকিদেনর আলাপ -- পরমাtীয় -- েযন eকসূেt গাঁথা মিণগেণর 
eকিট মিণ। 
 
        নারাণ বিলেলন -- মহাশয়! আপনার গান হেব না? 
 
        ীরামকৃ  েসi মধুর কে  মােয়র নামgণগান কিরেতেছন: 
 
 যতেন hদেয় েরেখা আদিরণী শয্ামা মােক। 
 মােক তুিম েদখ আর আিম েদিখ, আর েযন েকu নািহ েদেখ ৷৷ 
 কামািদের িদেয় ফাঁিক, আয় মন িবরেল েদিখ, 
 রসনাের সে  রািখ, েস েযন মা বেল ডােক (মােঝ মােঝ) ৷৷ 
 কুrিচ কুমntী যত, িনকট হেত িদo নােকা, 
 jান-নয়নেক pহরী েরেখা, েস েযন সাবধােন থােক ৷৷ 
 
        ঠাকুর িtতােপ তািপত সংসারী জীেবর ভাব আেরাপ কিরয়া মার কােছ aিভমান কিরয়া গাiেতেছন: 
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 েগা আনnময়ী হেয় মা আমায় িনরানn কেরা না। 
 (oমা) o dিট চরণ িবেন আমার মন, aনয্ িকছু আর জােন না ৷৷ 
 তপন-তনয় আমায় মn কয়, িক বিলব তায় বল না। 
 ভবানী বিলেয়, ভেব যাব চেল, মেন িছল ei বাসনা ৷৷ 
 aকুলপাথাের ডুবািব আমাের (oমা) sপেনo তােতা জািন না ৷৷ 
 aহরহিনর্িশ, ীdগর্ানােম ভািস, তবু dখরািশ েগল না। 
 eবার যিদ মির o হরসুnরী, েতার dগর্ানাম আর েকu লেব না ৷৷ 
 
        আর িনতয্ানnময়ী bhানেnর কথা গাiেতেছন: 
 
 িশব সে  সদা রে  আনেn মগনা, 
 সুধাপােন ঢল ঢল ঢেল িকnt পেড় না (মা)। 
 িবপরীত রতাতুরা, পদভের কােঁপ ধরা, 
 uভেয় পাগেলর পারা, লjা ভয় আর মােন না (মা)। 
 
        ভেkরা িনsb হiয়া গান িনেতেছন। তাঁহারা eকদৃে  ঠাকুেরর adুত আtহারা মােতায়ারা ভাব 
েদিখেতেছন। 
 
        গান সমাp হiল। িকয়ৎকােল পের ঠাকুর ীরামকৃ  বিলেতেছন, “আমার আজ গান ভাল হল না -- সিদর্ 
হেয়েছ।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

সnয্াসমাগেম 
 
        kেম সnয্া হiল। িসnুবেk যথায় aনেnর নীল ছায়া পিড়য়ােছ, িনিবড় aরণয্মেধয্, amরsশর্ী পবর্ত 
িশখের, বায়ুিবকিmত নদীর তীের, িদগnবয্াপী pাnরমেধয্, kুd মানেবর সহেজi ভাবাnর হiল। ei সূযর্ চরাচর 
িব েক আেলািকত কিরেতিছেলন, েকাথায় েগেলন? বালক ভািবেতেছ, আবার ভািবেতেছন -- বালকsভাবাপn 
মহাপুrষ। সnয্া হiল। িক আ যর্! েক erপ কিরল? -- পািখরা পাদপশাখা আ য় কিরয়া রব কিরেতেছ। 
মানুেষর মেধয্ যাঁহােদর ৈচতনয্ হiয়ােছ, তাঁহারাo েসi আিদকিব কারেণর কারণ পুrেষাtেমর নাম কিরেতেছন। 
 
        কথা কিহেত কিহেত সnয্া হiল। ভেkরা েয েয-আসেন বিসয়ািছেলন, িতিন েসi আসেনi বিসয়া 
রিহেলন। ীরামকৃ  মধুর নাম কিরেতেছন, সকেল uদgীব o uৎকণর্ হiয়া িনেতেছন। আমন িম  নাম তাঁরা 
কখনo েনন নাi -- েযন সুধাবষর্ণ হiেতেছ। eমন েpমমাখা বালেকর মা মা বেল ডাকা, তাঁরা কখনo েনন 
নাi, েদেখন নাi। আকাশ, পবর্ত, মহাসাগর, pাnর, বন আর েদিখবার িক pেয়াজন? গrর শৃ , পদািদ o 
শরীেরর aনয্ানয্ aংশ আর েদিখবার িক pেয়াজন? দয়াময় grেদব েয গrর বাঁেটর কথা বিলেলন, ei গৃহমেধয্ 
িক তাi েদিখেতিছ? সকেলর aশাn মন িকেস শািnলাভ কিরল? িনরানn ধরা িকেস আনেn ভািসল? েকন 
ভkেদর েদিখেতিছ শাn আর আনnময়? ei েpিমক সnয্াসী িক সুnর rপধারী aনn ঈ র? eiখােনi িক 
dgপানিপপাসুর িপপাসা শািn হiেব? aবতার হuন, আর নাi হuন, iঁহারi চরণpােn মন িবকাiয়ােছ, আর 
যাiবার েজা নাi! iঁহােরi কিরয়ািছ জীবেনর rবতারা। েদিখ, iঁহার hদয়-সেরাবের েসi আিদপুrষ িকrপ 
pিতিবিmত হiয়ােছন। 
 
        ভেkরা েকহ েকহ oirপ িচnা কিরেতেছন o ঠাকুর ীরামকৃে র ীমুখিবগিলত হিরনাম, আর মােয়র 
নাম বণ কিরয়া কৃতকৃতাথর্ েবাধ কিরেতেছন। নামgণকীতর্নােn ঠাকুর pাথর্না কিরেতেছন। েযন সাkাৎ ভগবান 
েpেমর েদহধারণ কিরয়া জীবেক িশkা িদেতেছন, িকrেপ pাথর্না কিরেত হয়। বিলেলন, “মা আিম েতামার 
শরণাগত, শরণাগত! েদহসুখ চাi না মা! েলাকমানয্ চাi না, (aিণমািদ) a িসিd চাi না, েকবল ei কেরা েযন 
েতামার ীপাদপেd dাভিk হয় -- িন াম aমলা, aৈহতুকী ভিk হয়। আর েযন মা, েতামার ভুবনেমািহনী 
মায়ার মুg না হi -- েতামার মায়ার সংসাের, কািমনী-কা েনর uপর ভালবাসা েযন কখন না হয়! মা! েতামা বi 
আমার আর েকu নাi। আিম ভজনহীন, সাধনহীন, jানহীন -- কৃপা কের ীপাদপেd আমায় ভিk দাo।” 
 
        মিণ ভািবেতেছন -- িtসnয্া িযিন তাঁর নাম কিরেতেছন -- যাঁর ীমুখিবিনঃসৃত নামগ া ৈতলধারার নয্ায় 
িনরবিছnা, তাঁর আবার সnয্া িক? মিণ পের বুিঝেলন, েলাকিশkার জনয্ ঠাকুর মানবেদহ ধারণ কিরয়ােছন -- 
 
 “হির আপিন eেস, েযাগীেবেশ, কিরেল নামসংকীতর্ন।” 
 
        িগিরশ ঠাকুরেক িনমntণ কিরেলন। েসi রােti েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- রাত হেব না?      
 
        িগিরশ -- না, যখন icা আপিন যােবন, আমায় আজ িথেয়টাের েযেত হেব। তােদর ঝগড়া েমটােত হেব। 
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রাজপেথ ীরামকৃে র adুত ঈ রােবশ 
 
        িগিরেশর িনমntণ! রােti েযেত হেব। eখন রাত 9টা, ঠাকুর খােবন বেল রােtর খাবার বলরামo pstত 
কেরেছন। পােছ বলরাম মেন ক  পান, ঠাকুর িগিরেশর বািড় যাiবার সময় তাi বুিঝ বিলেতেছন, “বলরাম! 
তুিমo খাবার পািঠেয় িদo।” 
 
        dতলা হiেত িনেচ নািমেত নািমেতi ভগবdােব িবেভার! েযন মাতাল। সে  নারাণ o মাsার। প ােত 
রাম, চুিন iতয্ািদ aেনেক। eকজন ভk বিলেতেছন, “সে  েক যােব?” ঠাকুর বিলেলন, “eকজন হেলi হল।” 
নািমেত নািমেতi িবেভার। নারাণ হাত ধিরেত েগেলন, পােছ পিড়য়া যান। ঠাকুর িবরিk pকাশ কিরেলন। 
িকয়ৎkণ পের নারাণেক সেsেহ বিলেলন, “হাত ধরেল েলােক মাতাল মেন করেব, আিম আপিন চেল যাব।” 
 
        েবাসপাড়ার েতমাথা পার হেcন -- িকছুদূেরi ীযুk িগিরেশর বািড়। eত শী  চলেছন েকন? ভেkরা 
প ােত পেড় থাকেছ। না জািন hদয়মেধয্ িক adতু েদবভাব হiয়ােছ! েবেদ যাঁহােক বাকয্-মেনর aতীত 
বিলয়ােছন, তাঁহােক িচnা কিরয়া িক ঠাকুর পাগেলর মেতা পাদিবেkপ কিরেতেছন? eiমাt বলরােমর বািড়েত 
বিলেলন েয, েসi পুrষ বাকয্-মেনর aতীত নেহন; িতিন dমেনর, dবুিdর, d আtার েগাচর। তেব বুিঝ 
েসi পুrষেক সাkাৎকার করেছন! ei িক েদখেছন -- “েযা কুছ হয্ায়, েসা তঁুিহ হয্ায়?” 
 
        ei েয নেরnd আিসেতেছন। ‘নেরnd’ ‘নেরnd’ বিলয়া পাগল। কi, নেরnd সmুেখ আিসেলন, ঠাকুর েতা 
কথা কিহেতেছন না। েলােক বেল, eর নাম ভাব, eirপ িক ীেগৗরাে র হiত?   
 
        েক e-ভাব বুিঝেব? িগিরেশর বািড় pেবশ কিরবার গিলর সmুেখ ঠাকুর আিসয়া uপিsত হiেলন। সে  
ভkগণ। eiবার নেরndেক সmাষণ কিরেতেছন। 
 
        নেরndেক বলেছন, “ভাল আছ, বাবা? আিম তখন কথা কiেত পাির নাi।” -- কথার pিত akর কrণা 
মাখা। তখনo dারেদেশ uপিsত হন নাi। eiবার হঠাৎ দাঁড়াiয়া পিড়েলন। 
 
        নেরেndর িদেক চািহয়া বিলয়া uিঠেলন, eকটা কথা -- ei eকিট (েদহী?) o eকিট (জগৎ?)। 
 
        জীব জগৎ! ভােব e-সব িক েদিখেতিছেলন? িতিনi জােনন, aবাk হেয় িক েদখিছেলন! d-eকিট কথা 
ucািরত হiল, েযন েবদবাকয্ -- েযন ৈদববানী -- aথবা, েযন aনn সমুেdর তীের িগয়ািছ o aবাk হেয় 
দাঁড়াiয়ািছ; আর েযন aনnতর মােলািtত aনাহত শেbর eকিট-dিট িন কণর্কুহের pিব  হiল। 
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ঠাকুর ভkমিnের -- সংবাদপt -- িনতয্েগাপাল 
 
        dারেদেশ িগিরশ; ঠাকুর ীরামকৃ েক গৃহমেধয্ লiয়া যাiেত আিসয়ােছন। ঠাকুর ভkসে  েযi িনকেট 
eেলন, aমিন িগিরশ দে র নয্ায় সmুেখ পিড়েলন। আjা পাiয়া uিঠেলন, ঠাকুেরর পদধলূা gহণ কিরেলন o 
সে  কিরয়া d-তলায় ৈবঠকখানা ঘের লiয়া বসাiেলন। ভেkরা শশবয্s হেয় আসন gহণ কিরেলন -- সকেলর 
icা, তাঁহার কােছ বেসন o তাঁহার মধুর কথামৃত পান কেরন। 
 
        আসন gহণ কিরেত িগয়া ঠাকুর েদিখেলন, eকখানা খবেরর কাগজ রিহয়ােছ। খবেরর কাগেজ িবষয়ীেদর 
কথা। িবষয়কথা, পরচচর্া, পরিনnা তাi aপিবt -- তাঁহার চেk। িতিন iশারা করেলন, oখানা যােত sানাnিরত 
করা হয়। 
 
        কাগজখানা সরােনা হবার পর আসন gহণ কিরেলন। 
 
        িনতয্েগাপাল pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িনতয্েগাপােলর pিত) -- oখােন? 
 
        িনতয্ -- আjা হাঁ, দিkেণ ের যাi নাi। শরীর খারাপ। বয্াথা। 
 
        ীরামকৃ  -- েকমন আিছস? 
 
        িনতয্ -- ভাল নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- di-eক gাম িনেচ থািকস। 
 
        িনতয্ -- েলাক ভাল লােগ না। কত িক বেল -- ভয় হয়। eক-eকবার খুব সাহস হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেব বiিক! েতার সে  েক থােক? 
 
        িনতয্ -- তারক1। o সবর্দা সে  থােক, oেকo সমেয় সমেয় ভাল লােগ না। 
 
        ীরামকৃ  -- নয্াংটা বলত, তােদর মেঠ eকজন িসd িছল। েস আকাশ তািকেয় চেল েযত; গেণশগজর্ী -- 
স ী েযেত বড় dঃখ -- aৈধযর্ হেয় িগছল। 
 
        বিলেত বিলেত ীরামকেৃ র ভাবাnর হiল। িক ভােব aবাক হেয় রিহেলন। িকয়ৎ পের বিলেতেছন, “তুi 
eেসিছস? আিমo eেসিছ।” 
                                                 
1 ী তারকনাথ েঘাষাল -- ীিশবানn 
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 পাষর্দসে  -- aবতার সmেn িবচার  
 
        ভেkরা aেনেকi uপিsত; -- ীরামকৃে র কােছ বিসয়া। নেরnd, িগিরশ, রাম, হিরপদ, চুিন, বলরাম, 
মাsার -- aেনেক আেছন। 
 
        নেরnd মােনন না েয, মানুষেদহ লiয়া ঈ র aবতার হন। eিদেক িগিরেশর jলn িব াস েয, িতিন যুেগ 
যুেগ aবতার হন, আর মানবেদহ ধারণ কের মতর্য্েলােক আেসন। ঠাকুেরর ভারী icা েয, e সmেn dজেনর 
িবচার হয়। ীরামকৃ  িগিরশেক বিলেতেছন, “eকটু iংরাজীেত dজেন িবচার কেরা, আিম েদখেবা!” 
 
        িবচার আরm হiল। iংেরজীেত হiল না, বাংলােতi হiল -- মােঝ মােঝ d-eকটা iংেরজী কথা। নেরnd 
বিলেলন, “ঈ র aনn। তাঁেক ধারণা করা আমােদর সাধয্ িক? িতিন সকেলর িভতেরi আেছন -- ধু eকজেনর 
িভতর eেসেছন, eমন নয়।” 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- oরo যা মত আমারo তাi মত। িতিন সবর্t আেছন। তেব eকটা কথা আেছ -- 
শিkিবেশষ। েকানখােন aিবদয্াশিkর pকাশ, েকানখােন িবদয্াশিkর। েকান আধাের শিk েবিশ, েকান আধাের 
শিk কম। তাi সব মানুষ সমান নয়। 
 
        রাম -- e-সব িমেছ তেকর্ িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  (িবরkভােব) -- না, না, oর eকটা মােন আেছ। 
 
        িগিরশ (নেরেndর pিত) -- তুিম েকমন কের জানেল, িতিন েদহধারণ কের আেসন না? 
 
        নেরনd -- িতিন aবা েনােসােগাচরm। 
 
        ীরামকৃ  -- না; িতিন dবুিdর েগাচর। dবুিd d-আtা eকi, ঋিষরা dবুিd d-আtা dারা d-
আtােক সাkাৎকার কেরিছেলন। 
 
        িগিরশ (নেরেndর pিত) -- মানুেষ aবতার না হেল েক বুিঝেয় েদেব? মানুষেক jানভিk িদবার জনয্ িতিন 
েদহধারণ কের আেসন। না হেল েক িশkা েদেব? 
 
        নেরnd -- েকন? িতিন anের েথেক বুিঝেয় েদেবন। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- হাঁ হাঁ, anযর্ামীrেপ িতিন বুঝােবন। 
 
        তারপর েঘারতর তকর্। iনিফিনিট -- তার িক aংশ হয়? আবার হয্ািমলটn িক বেলন? হাবর্াটর্ েsnসার িক 
বেলন? িটে ল, হাkেল বা িক বেল েগেছন, ei কথা হেত লাগল। 
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        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েদখ, igেণা আমার ভাল লাগেছ না। আিম সব তাi েদখিছ। িবচার আর িক 
করেবা? েদখিছ -- িতিনi সব। িতিনi সব হেয়েছন। তাo বেট, আবার তাo বেট। eক aবsায়, aখে  
মনবুিdহারা হেয় যায়! নেরndেক েদেখ আমার মন aখে  লীন হয়। 
 
        (িগিরেশর pিত) -- “তার িক করেল বল েদিখ।” 
 
        িগিরশ (হািসেত হািসেত) -- oiেট ছাড়া pায় সব বুেঝিছ িকনা। (সকেলর হাসয্) 
 

[রামানুজ o িবিশ াৈdতবাদ ] 
  
        ীরামকৃ  -- আবার d-থাক না নামেল কথা কiেত পাির না। 
 
        “েবদাn -- শ র যা বুিঝেয়েছন, তাo আেছ; আবার রামানুেজর িবিশ াৈdতবাদo আেছ। 
 
        নেরnd -- িবিশ াৈdতবাদ িক? 
 
        ীরামকৃ  (নেরndেক) -- িবিশ াৈdতবাদ আেছ -- রামানুেজর মত। িকনা, জীবজগৎিবিশ  bh। সব 
জিড়েয় eকিট েবল। েখালা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা eকজন কেরিছল। েবলিট কত oজেনর 
জানবার দরকার হেয়িছল। eখন ধু শাঁস oজন করেল িক েবেলর oজন পাoয়া যায়? েখালা, িবিচ, শাঁস সব 
eকসে  oজন করেত হেব। pথেম েখালা নয়, িবিচ নয়, শাঁসিটi সার পদাথর্ বেল েবাধ হয়। তারপর িবচার কের 
েদেখ, -- েযi বstর শাঁস েসi বstরi েখালা আর িবিচ। আেগ েনিত েনিত কের েযেত হয়। জীব েনিত, জগৎ েনিত 
eirপ িবচার করেত হয়; bhi বst আর সব aবst। তারপর aনুভব হয়, যার শাঁস তারi েখালা, িবিচ। যা েথেক 
bh বলেছা তাi েথেক জীবজগৎ। যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। তাi রামানুজ বলেতন, জীবজগৎিবিশ  bh। eরi 
নাম িবিশ াৈdতবাদ।” 
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a ম পিরেcদ 
 

ঈ রদশর্ন (God Vision) -- aবতার pতয্kিসd 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আিম তাi েদখিছ সাkাৎ -- আর িক িবচার করব? আিম েদখিছ, িতিনi 
eiসব হেয়েছন। িতিনi জীব o জগৎ হেয়েছন। 
 
        “তেব ৈচতনয্ না লাভ করেল ৈচতনয্েক জানা যায় না। িবচার কতkণ? যতkণ না তাঁেক লাভ করা যায়; 

ধু মুেখ বলেল হেব না, ei আিম েদখিছ িতিনi সব হেয়েছন। তাঁর কৃপায় ৈচতনয্ লাভ করা চাi! ৈচতনয্ লাভ 
করেল সমািধ হয়, মােঝ মােঝ েদহ ভুল হেয় যায়, কািমনী-কা েনর uপর আসিk থােক না, ঈ রীয় কথা ছাড়া 
িকছু ভাল লােগ না; িবষয়কথা নেল ক  হয়।” 
 

[pতয্k (Revelation) -- নেরndেক িশkা --কালীi bh 1] 
 
        “ৈচতনয্ লাভ করেল তেব ৈচতনয্েক জানেত পারা যায়।” 
 
        িবচারােn ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন --  
 
        “েদেখিছ, িবচার কের eকরকম জানা যায়, তাঁেক ধয্ান কের eকরকম জানা যায়। আবার িতিন যখন 
েদিখেয় েদব -- eর নাম aবতার -- িতিন যিদ তাঁর মানুষলীলা েদিখেয় েদন, তাহেল আর িবচার করেত হয় না, 
কাrেক বুিঝেয় িদেত হয় না! িকরকম জােনা? েযমন anকােরর িভতর েদশলাi ঘষেত ঘষেত দp কের আেলা 
হয়। েসiরকম দp কের আেলা যিদ িতিন েদন, তাহেল সব সেnহ িমেট যায়। erপ িবচার কের িক তাঁেক জানা 
যায়? 
 
        ঠাকুর নেরndেক কােছ ডািকয়া বসাiেলন o কুশল p  o কত আদর কিরেতেছন। 
 
        নেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- কi কালীর ধয্ান িতন-চারিদন করলমু, িকছুi েতা হল না। 
 
        ীরামকৃ  -- kেম হেব। কালী আর েকu নয়, িযিনi bh, িতিনi কালী। কালী আদয্াশিk। যখন িনিkয়, 
তখন bh বেল কi। যখন সৃি , িsিত, pলয় কেরন তখন শিk বেল কi। যাঁেক তুিম bh বলেছা, তাঁেকi কালী 
বলিছ। 
 
        “bh আর কালী aেভদ। েযমন aিg আর দািহকাশিk। aিg ভাবেলi দািহকাশিk ভাবেত হয়। কালী 
মানেলi bh মানেত হয়, আবার bh মানেলi কালী মানেত হয়। 
 
        “bh o শিk aেভদ। oেকi শিk, oেকi কালী আিম বিল।” 
 
                                                 
1 কালী -- God in His relations to the conditioned. 
  bh -- The Unconditioned, the Absolute. 
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        eিদেক রাত হেয় েগেছ। িগিরশ হিরপদেক বিলেতেছন, ভাi eকখানা গািড় যিদ েডেক িদস -- িথেয়টাের 
েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েদিখস েযন আিনস! (সকেলর হাসয্) 
 
        হিরপদ (সহােসয্) -- আিম আনেত যািc -- আর আনেবা না? 
 

[ঈ রলাভ o কমর্ -- রাম o কাম ] 
 
        িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- আপনােক েছেড় আবার িথেয়টাের েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- না, iিদক-uিদক dিদক রাখেত হেব; ‘জনক রাজা iিদক-uিদক dিদক েরেখ, েখেয়িছল 
dেধর বািট।” (সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরশ -- িথেয়টারgেলা েছাঁড়ােদরi েছেড় িদi মেন করিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- না না, o েবশ আেছ; aেনেকর uপকার হেc। 
 
        নেরnd (মৃdsের) -- ei েতা ঈ র বলেছ, aবতার বলেছ! আবার িথেয়টার টােন। 
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নবম পিরেcদ 
 

সমািধমিnের -- গরগরমােতায়ারা ীরামকৃ  
 
        ীরামকৃ  নেরndেক কােছ বসাiয়া eকদৃে  েদিখেতেছন, হঠাৎ তাঁহার সিnকেট আরo সিরয়া িগয়া 
বিসেলন। নেরnd aবতার মােনন নাi -- তায় িক eেস যায়? ঠাকুেরর ভালবাসা েযন আরo uথিলয়া পিড়ল। গােয় 
হাত িদয়া নেরেndর pিত কিহেতেছন, ‘মান কয়িল েতা কয়িল, আমরাo েতার মােন আিছ (রাi)!’ 
 

[িবচার ঈ রলাভ পযর্n ] 
 
        (নেরেndর pিত) -- “যতkণ িবচার, ততkণ তাঁেক পায় নাi। েতামরা িবচার করিছেল, আমার ভাল লােগ 
নাi। 
 
        “িনমntণবািড়র শb কতkণ না যায়? যতkণ েলােক েখেত না বেস। যাi লুিচ তরকারী পেড়, aমিন বার 
আনা শb কেম যায়। (সকেলর হাসয্) aনয্ খাবার পড়েল আরo কমেত থােক। দi পােত পােত পড়েল েকবল সুp 
সাp। kেম খাoয়া হেয় েগেলi িনdা। 
 
        “ঈ রেক যত লাভ হেব, ততi িবচার কমেব। তাঁেক লাভ হেল আর শb িবচার থােক না। তখন িনdা -- 
সমািধ।” 
 
        ei বিলয়া নেরেndর গায় হাত বুলাiয়া, মুেখ হাত িদয়া আদর কিরেতেছন o বিলেতেছন, “হির o ঁ, হির o ঁ, 
হির o।ঁ” 
 
        েকন erপ কিরেতেছন o বিলেতেছন? ীরামকৃ  িক নেরেndর মেধয্ সাkাৎ নারায়ণ দশর্ন কিরেতেছন? 
eরi নাম িক মানুেষ ঈ রদশর্ন? িক আ যর্! েদিখেত েদিখেত ঠাকুেরর সংjা যাiেতেছ। oi েদখ বিহর্জগেতর 
hশঁ চিলয়া খাiেতেছ। eরi নাম বুিঝ aধর্বাহয্দশা -- যাহা ীেগৗরাে র হiয়ািছল। eখনo নেরেndর পােয়র 
uপর হাত -- েযন ছল কিরয়া নারায়েণর পা িটিপেতেছন --আবার গােয় হাত বুলাiেতেছন। eত গা-েটপা, পা-
েটপা েকন? eিক নারায়েণর েসবা করেছন, না শিk স ার করেছন? 
 
        েদিখেত েদিখেত আরo ভাবাnর হiেতেছ। ei আবার নেরেndর কােছ হাতেজাড় কের িক বলেছন! বলেছন 
-- “eকটা গান (গা) -- তাহেল ভাল হেবা; -- uঠেত পারেবা েকমন কের! েগারােpেম গরগরমােতায়ারা (িনতাi 
আমার) --” 
 
        িকয়ৎkণ আবার aবাk, িচtপুtিলকার মেতা চুপ কের রিহয়ােছন। আবার ভােব মােতায়ারা হেয় বলেছন -
- 
 
        “েদিখস রাi -- যমুনায় েয পেড় যািব -- কৃ েpেম unািদনী”। 
 
        আবার ভােব িবেভার! বিলেতেছন -- 
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        “সিখ! েস বন কত দূর! (েয বেন আমার শয্ামসুnর)। 
 
        (oi েয কৃ গn পাoয়া যায়)! (আিম চলেত েয নাির)!” 
 
        eখন জগৎ ভুল হেয়েছ -- কাহােকo মেন নাi -- নেরnd সmুেখ, িকnt নেরndেক আর মেন নাi -- েকাথায় 
বেস আেছন, িকছুi h ঁশ নাi। eখন েযন মন-pাণ ঈ ের গত হেয়েছ! ‘মdগত-anরাtা।’ 
 
        “েগারা েpেম গরগরমােতায়ারা!” ei কথা বিলেত বিলেত হঠাৎ h ার িদয়া দ ায়মান! আবার বিসেতেছন, 
বিসয়া বিলেতেছন -- 
 
        “oi eকটা আেলা আসেছ েদখেত পািc, -- িকnt েকান িদk িদেয় আেলাটা আসেছ eখনo বুঝেত পারিছ 
না।” 
 
        eiবার নেরnd গান গািহেতেছন: 
 
 সব dঃখ দূর কিরেল দরশন িদেয় -- েমািহেল pাণ। 
  সpেলাক ভুেল েশাক, েতামাের পাiেয় -- 
 েকাথায় আিম aিত দীন-হীন ৷৷ 
 
        গান িনেত িনেত ীরামকৃে র বিহজর্গত ভুল হiয়া আিসেতেছ। আবার িনমীিলত েনt! snহীন েদহ! 
সমািধs! 
 
        সমািধভে র পর বিলেতেছন, “আমােক েক লেয় যােব?” বালক েযমন স ী না েদখেল anকার েদেখ 
েসirপ। 
 
        aেনক রাত হiয়ােছ। ফাlgন কৃ া দশমী -- anকার রািt। ঠাকুর দিkেণ ের কালীবািড়েত যাiেবন। 
গািড়েত uিঠেবন। ভেkরা গািড়র কােছ দাঁড়াiয়া। িতিন uিঠেতেছন -- aেনক সnপর্েণ তাঁহােক uঠান হiেতেছ। 
eখনo ‘গরগরমােতায়ারা!’ 
 
        গািড় চিলয়া েগল। ভেkরা েয যার বািড় যাiেতেছন। 
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দশম পিরেcদ 
 

েসবকhদেয় 
 
        মsেকর uপের তারকামি ত ৈনশগগন -- hদয়পেট ad ুত ীরামকৃ  ছিব, sৃিতমেধয্ ভেkর মজিলস -- 
সুখsেpর নয্ায় নয়নপেথ েসi েpেমর হাট -- কিলকাতার রাজপেথ sগৃহািভমুেখ ভেkরা যাiেতেছন। েকহ সরস 
বসnািনল েসবন কিরেত কিরেত েসi গানিট আবার গাiেত গাiেত যােcন -- 
 
        “সব dঃখ দূর কিরেল দরশন িদেয় -- েমািহেল pাণ!” 
 
        মিণ ভাবেত ভাবেত যােcন, “সতয্ সতয্i িক ঈ র মানুষেদহ ধারণ কের আেসন? aনn িক সাn হয়? 
িবচার েতা aেনক হল। িক বুঝলাম িবচােরর dারা িকছুi বুঝলাম না। 
 
        “ঠাকুর ীরামকৃ  েতা েবশ বলেলন, ‘যতkণ িবচার ততkণ বstলাভ হয় নাi, ততkণ ঈ রেক পাoয়া 
যায় নাi।’ তাo বেট! ei েতা eক ছটাক বুিd; eর dারা আর িক বুঝেবা ঈ েরর কথা! eকেসর বািটেত িক চার 
েসর dধ ধের? তেব আবতার িব াস িকrেপ হয়? ঠাকুর বলেলন, ঈ র যিদ েদিখেয় েদন দp কের, তাহেল eক 
দে i বুঝা যায়! Goethe মৃতুয্শযয্ায় বেলিছেলন, Light! More Light! িতিন যিদ দp কের আেলা েjেল 
েদিখেয় েদন তেব -- ‘িছদয্েn সবর্সংশয়াঃ।’ 
 
        “েযমন পয্ােলsাiন-eর মূখর্ ধীবেররা Jesus-েক  aথবা েযমন ীবাসািদ ভk ীেগৗরা েক পূণর্াবতার 
েদেখিছেলন। 
 
        “যিদ দp কের িতিন না েদখান তাহেল uপায় িক? েকন, েযকােল ঠাকুর ীরামকৃ  বেলেছন o-কথা, 
েসকােল aবতার িব াস করব। িতিনi িশিখেয়েছন -- িব াস, িব াস, িব াস! grবােকয্ িব াস! আর -- 
 
 “েতামােরi কিরয়ািছ জীবেনর rবতারা। 
 e সমুেd আর কভু হব নােকা পথহারা ৷৷” 
 
        “আমার তাঁর বােকয্ -- i র কৃপায় িব াস হেয়েছ; -- আিম িব াস করব, aেনয্ যা কের কrক; আিম ei 
েদবdলর্ভ িব াস েকন ছাড়ব? িবচার থাক। jান চcিড় কের িক eকটা Faust হেত হেব? গভীর রজনীমেধয্ 
বাতায়নপেথ চndিকরণ আিসেতেছ, আর Faust নািক eকাকী ঘেরর মেধয্ ‘হায় িকছু জািনেত পািরলাম না, 
সােয়n, িফলসিফ বৃথা aধয্য়ন কিরলাম, ei জীবেন িঘk!’ ei বিলয়া িবেষর িশিশ লiয়া আtহতয্া কিরেত 
বিসেলন! না, Alastor-  eর মেতা ajােনর েবাঝা বiেত না েপেরo িশলাখে র uপর মাথা েরেখ মৃতুয্র aেপkা 
কিরব! না, আমার e-সব ভয়ানক পি তেদর মেতা eকছটাক jােনর dারা রহসয্ েভদ করেত যাবার pেয়াজন 
নাi! েবশ কথা -- grবােকয্ িব াস। েহ ভগবn, আমায় oi িব াস দাo; আর িমছািমিছ ঘুরাio না। যা হবার 
নয়, তা খঁুজেত যাoয়াio না। আর ঠাকুর যা িশিখেয়েছন, ‘েযন েতামার পাদপেd dাভিk হয়, -- aমলা 
aৈহতুিক ভিk; আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi!’ কৃপা কের ei আশীবর্াদ কর। 
 
        “ ীরামকেৃ র aদৃ পূবর্ েpেমর কথা ভািবেত ভািবেত মিণ েসi তমসাcn রািt মেধয্ রাজপথ িদয়া বািড় 
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িফিরয়া যাiেতেছন o ভািবেতেছন, ‘িক ভালবাসা িগিরশেক! িগিরশ িথেয়টাের চেল যােবন, তবু তাঁর বািড়েত 
েযেত হেব। ধু তা নয়! eমনo বলেছন না েয, সব তয্াগ কর -- আমার জনয্ গৃহ-পিরজন, িবষয়কমর্ সব তয্াগ 
কের সnয্াস aবলmন কর।’ বুেঝিছ -- eর মােন ei েয, সময় না হেল, তীb ৈবরাগয্ না হেল, ছাড়েল ক  হেব; 
ঠাকুর েযমন িনেজ বেলন, ঘােয়র মাmিড় ঘা কুেত না কেুত িছঁড়েল, রk পেড় ক  হয়, িকnt ঘা িকেয় েগেল 
মাmিড় আপিন খেস পেড় যায়। সামানয্ েলােক, যােদর anদৃর্ি  নাi, তারা বেল, eখিন সংসারতয্াগ কর। iিন সd
gr, aেহতুক কৃপািসnু, েpেমর সমুd, জীেবর িকেস ম ল হয় ei েচ া িনিশিদন কিরেতেছন। 
 
        “আর িগিরেশর িক িব াস! dিদন দশর্েনর পরi বেলিছেলন, ‘pভু, তুিমi ঈ র -- মানুষেদহ ধারণ কের 
eেসছ -- আমার পিরtােণর জনয্।’ িগিরশ িঠক েতা বেলেছন, ঈ র মানুষেদহ ধারণ না করেল ঘেরর েলােকর 
মেতা েক িশkা েদেব, েক জািনেয় েদেব, ঈ রi বst আর সব aবst, েক ধরায় পিতত dবর্ল সnানেক হাত ধের 
তুলেব? েক কািমনী-কা নাসk পাশব-sভাবpাp মানুষেক আবার পূবর্বৎ aমৃেতর aিধকারী করেব? আর িতিন 
মানুষrেপ সে  সে  না েবড়ােল যাঁরা তdগতাnরাtা, যাঁেদর ঈ র বi আর িকছু ভাল লােগ না তাঁরা িক কের 
িদন কাটােবন? তাi -- 
 
 ‘পিরtাণায় সাধূনাং িবনাশায় চ d তৃাm। 
 ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ ৷৷’1  
 
        “িক ভালবাসা! -- নেরেndর জনয্ পাগল, নারায়েণর কনয্ knন। বেলন, ‘eরা o aনয্ানয্ েছেলরা -- 
রাখাল, ভবনাথ, পূণর্, বাবুরাম iতয্ািদ -- সাkাৎ নারায়ণ, আমার জনয্ েদহধারণ কের eেসেছ!” e েpম েতা 
মানুষ jােন নয়, e েpম েদখিছ ঈ রেpম! েছেলরা d-আtা, stীেলাক aনয্ভােব sশর্ কের নাi; িবষয়কমর্ 
কের eেদর েলাভ, aহংকার, িহংসা iতয্ািদ sূিতর্ হয় নাi, তাi েছেলেদর িভতর ঈ েরর েবিশ pকাশ। িকnt e-
দৃি  কার আেছ? ঠাকুেরর anদৃর্ি ; সমs েদিখেতেছন -- েক িবষয়াসk, েক সরল uদার, ঈ রভk! তাi erপ 
ভk েদখেলi সাkাৎ নারায়ণ বেল েসবা কেরন। তােদর নাoয়ান, েশায়ান, তােদর েদিখবার জনয্ কাঁেদন; 
কিলকাতায় ছুিটয়া ছুিটয়া যান। েলােকর েখাশােমাদ কের েবড়ান কিলকাতা েথেক তােদর গািড় কের আনেত; গৃহs 
ভkেদর সবর্দা বেলন, ‘oেদর িনমntণ কের খাoয়াiেয়া; তাহেল েতামােদর ভাল হেব।’ eিক মািয়ক েsহ? না, 
িব d ঈ রেpম? মািটর pিতমােত eত েষাড়েশাপচাের ঈ েরর পূজা o েসবা হয়, আর d নরেদেহ িক হয় না? 
তা ছাড়া eরাi ভগবােনর pেতয্ক লীলার সহায়! জেn জেn সাে াপা ! 
 
        “নেরndেক েদখেত েদখেত বাহয্জগৎ ভুেল েগেলন; kেম েদহী নেরndেক ভুেল েগেলন। বািহয্ক মনুষয্েক 
(Apparent man) ভুেল েগেলন; pকৃত মনুষয্েক (Real man) দশর্ন করেত লািগেলন; aখ  সিcদানেn 
মন লীন হiল, যাঁেক দশর্ন কের কখনo aবাk snনহীন হেয় চুপ কের থােকন, কখনo বা o ঁ o ঁ বেলন; কখন 
বা মা মা কের বালেকর মেতা ডােকন, নেরেndর িভতর তাঁেক েবিশ pকাশ েদেখন। নেরnd নেরnd কের পাগল! 
 
        “নেরnd aবতার মােনন নাi, তার আর িক হেয়েছ। ঠাকুেরর িদবয্চkু; িতিন েদিখেলন েয, e aিভমান হেত 
পাের। িতিন েয বড় আপনার েলাক, িতিন েয আপনার মা, পাতােনা মা েতা নন। িতিন েকন বুিঝেয় েদন না, িতিন 
েকন দp কের আেলা েjেল েদন না! তাi বুিঝ ঠাকুর বলেলন -- 
 
 ‘মান কয়িল েতা কয়িল, আমরাo েতার মােন আিছ।’ 
                                                 
1 গীতা,                                                                                                    [4।8] 
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        “আtীয় হেত িযিন পরমাtীয় তাঁর uপর aিভমান করেব না েতা কার uপর করেব? ধনয্ নেরndনাথ, 
েতামার uপর ei পুrেষাtেমর eত ভালবাসা! েতামােক েদেখ eত সহেজ ঈ েরর udীপন!” 
 
        eirপ িচnা কিরেত কিরেত েসi গভীর রােt ীরামকৃ  sরণ কিরেত কিরেত ভেkরা গৃেহ pতয্াবতর্ন 
কিরেতেছন। 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

anর সে  বসু বলরাম-মিnের 
 
        েবলা িতনটা aেনকkণ বািজয়ােছ। ৈচt মাস, pচ  েরৗd। ীরামকৃ  di-eকিট ভkসে  বলরােমর 
ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        আজ 6i eিpল (েসামবার), 1885, 25েশ ৈচt, 1291, কৃ া সpমী। ঠাকুর কিলকাতায় ভkমিnের 
আিসয়ােছন। সাে াপা িদগেক েদিখেবন o িনমু েগাsামীর গিলেত েদেবেndর বািড়েত যাiেবন। 
 

[সতয্কথা o ীরামকৃ  -- েছাট নেরন, বাবুরাম, পূণর্ ] 
 
        ঠাকুর ঈ রেpেম িদবািনিশ মােতায়ারা হiয়া আেছন। aনুkণ ভাবািব  বা সমািধs। বিহজর্গেত মন আেদৗ 
নাi। েকবল anরে রা যতিদন না আপনােদর জািনেত পােরন, ততিদন তাহােদর জনয্ বয্াকুল, -- বাপ-মা েযমন 
akম েছেলেদর জনয্ বয্াকুল, আর ভােবন েকমন কের eরা মানুষ হেব। aথবা পািখ েযমন শাবকেদর লালন-
পালন কিরবার জনয্ বয্াকলু। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- বেল েফেলিছ, িতনেটর সময় যাব, তাi আসিছ। িকnt ভারী ধুপ। 
 
        মাsার -- আেj হাঁ, আপনার বড় ক  হেয়েছ। 
 
        ভেkরা ঠাকুরেক হাoয়া কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েছাট নেরেনর জনয্ আর বাবুরােমর জনয্ eলাম। পূণর্েক েকন আনেল না? 
 
        মাsার -- সভায় আসেত চায় না, তার ভয় হয়, আপিন পাঁচজেনর সাkােত সুখয্ািত কেরন, পােছ বািড়েত 
জানেত পাের। 
 

[পি তেদর o সাধুেদর িশkা িভn – সাধুস  ] 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা বেট। যিদ বেল েফিল েতা আর বলব না। আcা, পূণর্েক তুিম ধমর্িশkা িদc, e েতা 
েবশ। 
 
        মাsার -- তা ছাড়া িবদয্াসাগর মহাশেয়র বiেয়েত Selection-  oi কথাi1 আেছ, ঈ রেক েদহ-মন-pাণ 
িদেয় ভালবাসেব। e-কথা েশখােল কতর্ারা যিদ রাগ কেরন েতা িক করা যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- oেদর বiেয়েত aেনক কথা আেছ বেট, িকnt যারা বi িলেখেছ, তারা ধারণা করেত পাের 
                                                 
1 ""With all thy Soul love God above. 
    And as thyself thy neighbour love.'' 
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না। সাধুস  হেল তেব ধারণা হয়। িঠক িঠক তয্াগী সাধু যিদ uপেদশ েদয়, তেবi েলােক েস কথা েন। ধু 
পি ত যিদ বi িলেখ বা মুেখ uপেদশ েদয়, েস কথা তত ধারণা হয় না। যার কােছ gেড়র নাগির আেছ, েস যিদ 
েরাগীেক বেল, gড় েখেয়া না, েরাগী তার কথা তত েন না। 
 
        “আcা, পূেণর্র aবsা িকরকম েদখেছা? ভাব-টাব িক হয়?” 
 
        মাsার -- কi ভােবর aবsা বািহের েসরকম েদখেত পাi না। eকিদন আপনার েসi কথািট তােক 
বেলিছলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- িক কথািট? 
 
        মাsার -- েসi েয আপিন বেলিছেলন! -- সামানয্ আধার হেল ভাব সmরণ করেত পাের না। বড় আধার 
হেল িভতের খুব ভাব হয় িকnt বািহের pকাশ থােক না। েযমন বেলিছেলন, সােয়র দীিঘেত হািত নামেল েটর 
পাoয়া যায় না, িকnt েডাবােত নামেল েতালপাড় হেয় যায়, আর পােড়র uপর জল uপেছ পেড়! 
 
        ীরামকৃ  -- বািহের ভাব তার েতা হেব না। তার আকর আলাদা! আর আর সব লkণ ভাল। িক বেলা? 
 
        মাsার -- েচাখ dিট েবশ ujjল -- েযন েঠেল েবিরেয় আসেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েচাখ dেটা ধু ujjল হেল হয় না। তেব ঈ রীয় েচাখ আলাদা। আcা, তােক িজjাসা 
কেরিছেল, তারপর (ঠাকুেরর সিহত েদখার পর) িকরকম হেয়েছ? 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, কথা হেয়িছল। েস চার-পাঁচিদন ধের বলেছ, ঈ র িচnা করেত েগেল, আর তাঁর নাম 
করেত েগেল েচাখ িদেয় জল, েরামা  ei সব হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব আর িক! 
 
        ঠাকুর o মাsার চুপ কিরয়া আেছন। িকয়ৎkণ পের মাsার কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, েস দাঁিড়েয় আেছ 
-- 
 
        ীরামকৃ  -- েক? 
 
        মাsার -- পূণর্, -- তার বািড়র দরজার কােছ েবাধ হয় দাঁিড়েয় আেছ। আমরা েকu েগেল েদৗেড় আসেব, 
eেস আমােদর নমsার কের যােব। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা! আহা! 
 
        ঠাকুর তািকয়ায় েহলান িদয়া িব াম কিরেতেছন। মাsােরর সে  eকিট dাদশবষর্ীয় বালক আিসয়ােছ, 
মাsােরর sুেল পেড়, নাম kীেরাদ। 
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        মাsার বিলেতেছন, ei েছেলিট েবশ! ঈ েরর কথায় খুব আনn। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েচাখ dিট েযন হিরেণর মেতা। 
 
        েছেলিট ঠাকুেরর পােয় হাত িদয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরল o aিত ভিkভােব ঠাকুেরর পদেসবা কিরেত 
লািগল। ঠাকুর ভkেদর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) রাখাল বািড়েত আেছ। তারo শরীর ভাল নয়, েফাঁড়া হেয়েছ। eকিট েছেল বুিঝ 
তার হেব নলাম। 
 
        পlু o িবেনাদ সmুেখ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (পlুর pিত সহােসয্) -- তুi েতার বাবােক িক বলিল? (মাsােরর pিত) -- oর বাবােক o নািক 
জবাব কেরেছ, eখােন আসবার কথায়। (পlুর pিত) -- তুi িক বলিল? 
 
        পlু -- বললুম, হাঁ আিম তাঁর কােছ যাi, e িক aনয্ায়? (ঠাকুর o মাsােরর হাসয্) যিদ দরকার হয় আেরা 
েবিশ বলব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, মাsােরর pিত) -- না, িকেগা aতদূর! 
 
        মাsার -- আjা না, aতদূর ভাল নয়! (ঠাকুেরর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (িবেনােদর pিত) -- তুi েকমন আিছস? েসখােন েগিল না? 
 
        িবেনাদ -- আjা, যািcলাম -- আবার ভেয় েগলাম না! eকটু aসুখ কেরেছ, শরীর ভাল নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- চ না েসiখােন, েবশ হাoয়া, েসের যািব। 
 
        েছাট নেরন আিসয়ােছন। ঠাকুর মুখ ধুiেত যাiেতেছন। েছাট নেরন গামছা লiয়া ঠাকুরেক জল িদেত 
েগেলন। মাsারo সে  সে  আেছন। 
 
        েছাট নেরন পি েমর বরাnার utর েকােণ ঠাকুেরর পা ধুiয়া িদেতেছন, কােছ মাsার দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- ভারী ধুপ। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম েকমন কের oiটুকুর িভতর থােকা? uপেরর ঘের গরম হেয় না? 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ! খুব গরম হয়। 
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        ীরামকৃ  -- তােত পিরবােরর মাথার aসুখ, ঠা ায় রাখেব। 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। বেল িদেয়িছ, িনেচর ঘের েত। 
 
        ঠাকুর ৈবঠকখানা ঘের আবার আিসয়া বিসয়ােছন o মাsারেক বিলেতেছন, তুিম e রিববােরo যাo নাi 
েকন? 
 
        মাsার -- আjা, বািড়েত েতা আর েকu নাi। তােত আবার (পিরবােরর মাথার) বয্ারাম। েকu েদখবার 
নাi। 
 
        ঠাকুর গািড় কিরয়া িনমু েগাsামীর গিলেত েদেবেndর বািড়েত যাiেতেছন। সে  েছাট নেরন, মাsার, আরo 
di-eকিট ভk। পূণর্র কথা কিহেতেছন। পূণর্র জনয্ বয্াকলু হiয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- খুব আধার! তা না হেল oর জনয্ জপ কিরেয় িনেল! o েতা e-সব কথা 
জােন না। 
 
        মাsার o ভেkরা aবাk হiয়া িনেতেছন েয, ঠাকুর পূণর্র জনয্ বীজমnt জপ কিরয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আজ তােক আনেলi হত। আনেল না েকন? 
 
        েছাট নেরেনর হািস েদিখয়া ঠাকুর o ভেkরা সকেল হািসেতেছন। ঠাকুর আনেn তাঁহােক েদখাiয়া 
মাsারেক বিলেতেছন -- দয্ােখা দয্ােখা, নয্াকা নয্াকা হােস। েযন িকছু যােন না। িকnt মেনর িভতর িকছুi নাi, -- 
িতনেটi মেন নাi -- জমীন, জr, rেপয়া। কািমনী-কা ন মন েথেক eেকবাের না েগেল ভগবানলাভ হয় না। 
 
        ঠাকুর েদেবেndর বািড়েত যাiেতেছন। দিkেণ ের েদেবndেক eকিদন বিলেতিছেলন, eকিদন মেন কেরিছ, 
েতামার বািড়েত যাব। েদেবnd বিলয়ািছেলন, আিমo তাi বলবার জনয্ আজ eেসিছ, ei রিববাের েযেত হেব। 
ঠাকুর বিলেলন, িকnt েতামার আয় কম, েবিশ েলাক বেলা না। আর গািড় ভাড়া বড় েবিশ! েদেবnd হািসয়া 
বিলয়ািছেলন, তা আয় কম হেলi বা, ‘ঋণং কৃtা ঘৃতং িপেবৎ’ (ধার কের ঘৃত খােব, িঘ খাoয়া চাi)। ঠাকুর ei 
কথা িনয়া হািসেত লািগেলন, হািস আর থােম না। 
 
        িকয়ৎ পের বািড়েত েপৗঁিছয়া বিলেতেছন, েদেবnd আমার জনয্ খাবার িকছু কেরা না, aমিন সামানয্, -- 
শরীর তত ভাল নয়। 
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dাদশ পিরেcদ 
 

েদেবেndর বািড়েত ভkসে  
 
        ীরামকৃ  েদেবেndর বািড়র ৈবঠকখানায় ভেkর মজিলশ কিরয়া বিসয়া আেছন। ৈবঠকখানার ঘরিট eক 
তলায়। সnয্া হiয়া িগয়ােছ। ঘের আেলা jিলেতেছ। েছাট নেরন, রাম, মাsার, িগিরশ, েদেবnd, akয়, uেপnd, 
iতয্ািদ aেনক ভেkরা কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর eকিট েছাকরা ভkেক েদিখেতেছন o আনেn ভািসেতেছন। 
তাহােক uেdশ কিরয়া ভkেদর বিলেতেছন, ‘িতনেট eর eেকবােরi নাi! যােত সংসাের বd কের। জিম, টাকা 
আর stী। oi িতনিট িজিনেসর uপর মন রাখেত েগেল ভগবােনর uপর মেনর েযাগ হয় না। e িক আবার 
েদেখিছল?’ (ভkিটর pিত) বলত ের, িক েদেখিছিল? 
 

[কািমনী-কা নতয্াগ o bhানn ] 
 
        ভk (সহােসয্) -- েদখলাম, কতকgেলা gেয়র ভাঁড়, -- েকu ভাঁেড়র uপর বেস আেছ, েকu িকছু তফােত 
বেস আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- সংসারী েলাক যারা ঈ রেক ভুেল আেছ, তােদর oi দশা e েদেখেছ, তাi মন েথেক eর 
সব তয্াগ হেয় যােc। কািমনী-কা েনর uপর েথেক যিদ মন চেল যায়, আর ভাবনা িক! 
 
        “uঃ! িক আ যর্! আমার েতা কত জপ-ধয্ান কের তেব িগেয়িছল। eর eেকবাের eত শী  েকমন কের মন 
েথেক তয্াগ হেলা! কাম চেল যাoয়া িক সহজ বয্াপার! আমারi ছয়মাস পের বুক িক কের eেসিছল! তখন 
গাছতলায় পেড় কাঁদেত লাগলাম! বললাম, মা! যিদ তা হয়, তাহেল গলায় ছুির িদব! 
 
        (ভkেদর pিত) -- “কািমনী-কা ন যিদ মন েথেক েগল, তেব আর বাকী িক রiল? তখন েকবল 
bhানn।” 
 
        শশী তখন সেব ঠাকুেরর কােছ যাoয়া-আসা কিরেতেছন। িতিন তখন িবদয্াসাগেরর কেলেজ িব. e. pথম 
বৎসর পেড়ন। ঠাকুর eiবার তাঁহার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েসi েয েছেলিট যায়, িকছুিদন তার টাকায় মন eক-eকবার uঠেব 
েদেখিছ। িকnt কেয়িটর েদেখিছ আেদৗ uঠেব না। কেয়কিট েছাকরা িবেয় করেব না। 
 
        ভেkরা িনঃশেb িনেতেছন। 
 

[aবতারেক েক িচনেত পাের? ] 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- মন েথেক কািমনী-কা ন সব না েগেল aবতারেক িচনেত পারা কিঠন। 
েবgনoলােক হীরার দাম িজjাসা কেরিছল, েস বলেল, আিম eর বদেল নয় েসর েবgন িদেত পাির, eর eকটাo 
েবিশ িদেত পাির না। (সকেলর হাসয্ o েছাট নেরেনর ucহাসয্) 
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        ঠাকুর েদিখেলন, েছাট নেরন কথার মমর্ ফস কিরয়া বুিঝয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- eর িক সূkবুিd! নয্াংটা eiরকম ফs কের বুেঝ িনত -- গীতা, ভাগবত, েযখােন যা, েস 
বুেঝ িনত। 
 

[েকৗমারৈবরাগয্ আ যর্ -- েবশয্ার udার িকrেপ হয় ] 
 
        ীরামকৃ  -- েছেলেবলা েথেক কািমনী-কা ন তয্াগ, eিট খুব আশচযর্। খুব কম েলােকর হয়! তা না হেল 
েযমন িশল-েখেকা আম -- ঠাকুেরর েসবায় লােগ না -- িনেজ েখেত ভয় হয়। 
 
        “আেগ aেনক পাপ কেরেছ, তারপর বুেড়া বয়েস হিরনাম করেছ e মেnর ভাল। 
 
        “aমুক মিlেকর মা, খুব বড় মানুেষর ঘেরর েমেয়! েবশয্ােদর কথায় িজjাসা করেল, oেদর িক েকান 
মেত udার হেব না? িনেজ আেগ আেগ aেনকরকম কেরেছ িক না! তাi িজjাসা করেল। আিম বললুম, হাঁ, হেব 
-- যিদ আnিরক বয্াকুল হেয় কাঁেদ, আর বেল আর করেবা না। ধু হিরনাম করেল িক হেব, আnিরক কাঁদেত 
হেব!” 
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tেয়াদশ পিরেcদ 
 

েদেবnd-ভবেন ঠাকুর কীতর্নানেn o সমািধমিnের 
 
        eiবার েখাল-করতাল লiয়া সংকীতর্ন হiেতেছ। কীতর্িনয়া গািহেতেছন: 
 
 িক েদিখলাম ের, েকশব ভারতীর কুিটের, 
 aপrপ েজয্ািতঃ, ীেগৗরা  মূরিত, 
 dনয়েন েpম বেহ শতধাের। 
 েগৗর মtমাতে র pায়, েpমােবেশ নােচ গায়, 
 কভু ধরােত লুঠায়, নয়নজেল ভােস ের, 
 কাঁেদ আর বেল হির, sগর্-মতর্য্ েভদ কির, িসংহরেব ের, 
 আবার দেn তৃণ লেয় কৃতা িল হেয়, 
 দাসয্ মুিk যােচন dাের dাের ৷৷ 
 িকবা মুড়ােয় চাঁচর েকশ, ধেরেছন েযাগীর েবশ, 
 েদেখ ভিk েpমােবশ, pাণ েকেঁদ uেঠ ের। 
 জীেবর dঃেখ কাতর হেয়, eেলন সবর্s তয্িজেয়, 
  েpম িবলােত ের, 
 েpমদােসর বা া মেন, ীৈচতনয্চরেণ, 
 দাস হেয় েবড়াi dাের dাের ৷৷ 
 
        ঠাকুর গান িনেত িনেত ভাবািব  হiয়ােছন। কীতর্নীয়া ীকৃ িবরহিবধুরা bজেগাপীর aবsা বণর্না 
কিরেতেছন। 
 
        bজেগাপী মাধবীকুে  মাধেবর aেnষণ কিরেতেছন -- 
 
 ের মাধবী! আমার মাধব েদ! 
 (েদ েদ েদ, মাধব েদ!) 
 আমার মাধব আমায় েদ, িদেয় িবনামূেলয্ িকেন েন। 
 মীেনর জীবন, জীবন েযমন, আমার জীবন মাধব েতমন। 
 (তুi লুকাiেয় েরেখিছস, o মাধবী!) 
 (aবলা সরলা েপেয়!) (আিম বাঁিচ না, বাঁিচ না) 
 (মাধবী, o মাধবী, মাধব িবেন) (মাধব aদশর্েন)। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মােঝ মােঝ আখর িদেতেছন, -- 
 
 (েস মথুরা কতদূর! েযখােন আমার pাণবlভ!) 
 
        ঠাকুর সমািধs! snহীন েদহ! aেনকkণ িsর রিহয়ােছন। 
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        ঠাকুর িকি ৎ pকৃিতs; িকnt eখনo ভাবািব । ei aবsায় ভkেদর কথা বিলেতেছন। মােঝ মােঝ মার 
সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভাবs) -- মা! তােক েটেন িনo, আিম আর ভাবেত পাির না! (মাsােরর pিত) েতামার সmnী -
- তার িদেক eকটু মন আেছ। 
 
        (িগিরেশর pিত) -- “তুিম গালাগাল, খারাপ কথা, aেনক বল; তা হuক oসব েবিরেয় যাoয়াi ভাল। 
বদরk েরাগ কাr কাrর আেছ। যত েবিরেয় যায় ততi ভাল। 
 
        “uপািধ নােশর সময়i শb হয়। কাঠ েপাড়াবার সময় চড়চড় শb কের। সব পুেড় েগেল আর শb থােক 
না। 
 
        “তুিম িদন িদন d হেব। েতামার িদন িদন খুব unিত হেব। েলােক েদেখ aবাk হেব। আিম েবিশ আসেত 
পারেবা না, -- তা হuক, েতামার eমিনi হেব।” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র ভাব আবার ঘনীভতূ হiেতেছ। আবার মার সে  কথা কিহেতেছন, “মা! েয ভাল আেছ 
তােক ভাল করেত যাoয়া িক বাহাdির? মা! মরােক েমের িক হেব? েয খাড়া হেয় রেয়েছ তােক মারেল তেব েতা 
েতামার মিহমা!” 
 
        ঠাকুর িকি ৎ িsর হiয়া হঠাৎ eকটু uৈcঃsের বিলেতেছন -- “আিম দিkেণ র েথেক eেসিছ। যািc েগা 
মা!” 
 
        েযন eকিট েছাট েছেল দূর হiেত মার ডাক িনয়া utর িদেতেছ! ঠাকুর আবার িনsn েদহ, সমািধs 
বিসয়া আেছন। ভেkরা aিনেমষেলাচেন িনঃশেb েদিখেতেছন। 
 
        ঠাকুর ভােব আবার বলেছন, “আিম লুিচ আর খাব না।” 
 
        পাড়া হiেত di-eকিট েগাsামী আিসয়ািছেলন -- তাঁহারা uিঠয়া েগেলন। 
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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  েদেবেndর বাটীেত ভkসে  
 
        ঠাকুর ভkসে  আনেn কথাবাতর্া কিহেতেছন। ৈচt মাস, বড় গরম! েদেবnd কুলিপ বরফ ৈতয়ার 
কিরয়ােছন। ঠাকুরেক o  ভেkদর খাoয়াiেতেছন। ভkরাo কুলিপ খাiয়া আনn কিরেতেছন। মিণ আেs আেs 
বলেছন, ‘enেকার! enেকার!’ (aথর্াৎ আরo কুলিপ দাo) o সকেল হািসেতেছন। কুলিপ েদিখয়া ঠাকুেরর িঠক 
বালেকর নয্ায় আনn হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ কীতর্ন হল! েগাপীেদর aবsা েবশ বলেল -- ‘ের মাধবী, আমার মাধব েদ।’ েগাপীেদর 
েpেমাnােদর aবsা। িক আ যর্! কৃে র জনয্ পাগল! 
 
        eকজন ভk আর eকজনেক েদখাiয়া বিলেতেছন -- eঁর সখীভাব -- েগাপীভাব। 
 
        রাম বিলেতেছন -- eঁর িভতর dii আেছ। মধুরভাব আবার jােনর কেঠার ভাবo আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক গা? 
 
        ঠাকুর eiবার সুেরেndর কথা কিহেতেছন। 
 
        রাম -- আিম খবর িদছলাম, কi eেলা না। 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ েথেক eেস আর পাের না। 
 
        eকজন ভk -- রামবাবু আপনার কথা িলখেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- িক িলেখেছ? 
 
        ভk -- পরমহংেসর ভিk -- ei বেল eকিট িবষয় িলখেছন -- । 
 
        ীরামকৃ  -- তেব আর িক, রােমর খুব নাম হেব। 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- েস আপনার েচলা বেল। 
 
        ীরামকৃ  -- আমার েচলা-েটলা নাi। আিম রােমর দাসানুদাস। 
 
       পাড়ার েলােকরা েকহ েকহ আিসয়ািছেলন। িকnt তাহােদর েদিখয়া ঠাকুেরর আনn হয় নাi। ঠাকুর eকবার 
বিলেলন, “e িক পাড়া! আখােন েদখিছ েকu নাi।” 
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        েদেবnd eiবার ঠাকুরেক বািড়র িভতর লiয়া যাiেতেছন। েসখােন ঠাকুরেক জল খাoয়াiবার হiয়ােছ। 
ঠাকুর িভতের েগেলন। ঠাকুর সহাসয্বদেন বািড়র িভতর হiেত িফিরয়া আিসেলন o আবার ৈবঠকখানায় uপিব  
হiেলন। ভেkরা কােছ বিসয়া আেছন। uেপnd1 o akয়2 ঠাকুেরর di পাে র্ বিসয়া পদেসবা কিরেতেছন। ঠাকুর 
েদেবেndর বািড়র েমেয়েদর কথা বিলেতেছন -- “েবশ েমেয়রা, পাড়ােগঁেয় েমেয় িক না। খুব ভিk!” 
 
        ঠাকুর আtারাম? িনেজর আনেn গান গািহেতেছন! িক ভােব গান গািহেতেছন? িনেজর aবsা sরণ কিরয়া 
তাঁহার িক ভােবাlাস হiল? তাi িক গান কয়িট গািহেতেছন? 
 
        গান - সহজ মানুষ না হেল সজেক না যায় েচনা। 
 
        গান - দরেবশ দাঁড়াের, সােধর করoয়া িকিsধারী। 
 দাঁড়াের, o েতার ভাব (rপ) েনহাির ৷৷ 
 
        গান - eেসেছন eক ভােবর ফিকর। 
  (o েস) িহঁdর ঠাকুর, মুসলমানর পীর ৷৷ 
 
        িগিরশ ঠাকুরেক pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। ঠাকুরo িগিরশেক নমsার কিরেলন। 
 
        েদেবndািদ ভেkরা ঠাকুরেক গািড়েত তুিলয়া িদেলন। 
 
        েদেবnd ৈবঠকখানার দিkণ uঠােন আিসয়া েদেখন েয, তkেপােশর uপর তাঁহার পাড়ার eকিট েলাক 
eখনo িনিdত রিহয়ােছন। িতিন বিলেলন, “uঠ, uঠ”। েলাকিট চkু মুিছেত মুিছেত uেঠ বলেছন, “পরমহংসেদব 
িক eেসেছন?” সকেল েহা-েহা কিরয়া হািসেত লািগেলন। েলাকিট ঠাকুেরর আিসবার আেগ আিসয়ািছেলন, 
ঠাকুরেক েদিখবার জনয্। গরম েবাধ হoয়ােত uঠােনর তkেপােশ মাdর পািতয়া িনdািভভূত হiঢােছন। ঠাকুর 
দিkেণ ের যাiেতেছন। গািড়েত মাsারেক আনেn বিলেতেছন -- “খুব কুলিপ েখেয়িছ! তুিম (আমার জনয্) িনেয় 
েযo েগাটা চার-পাঁচ।” ঠাকুর আবার বলেছন, “eখন ei কিট েছাকরার uপর মন টানেছ, -- েছাট নেরন, পূণর্ 
আর েতামার সmnী।” 
 
        মাsার -- িdজ? 
 
        ীরামকৃ  -- না, িdজ েতা আেছ। তার বড়িটর uপর মন যােc। 
 
        মাsার -- oঃ। 
 
        ঠাকুর আনেn গািড়েত যাiেতেছন। 

                                                 
1 ীuেপndনাথ মুেখাপাধয্ায়, ঠাকুেরর ভk o “বসুমতীর” stািধকারী। 
2 ীakয়কুমার েসন, ঠাকুেরর ভk o কিব। iিনi “ ী ীরামকৃ  পঁুিথ” িলিখয়া িচরsরণীয় হiয়ােছন। বাঁকুড়া েজলার anঃপাতী 
ময়নাপুর gাম iহঁার জnভূিম। 
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ঠাকুর ীরামকৃ  বলরাম-মিnের ভkসে  
 

  pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুেরর িনজ মুেখ কিথত সাধনা িববরণ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় ীযুk বলরােমর ৈবঠকখানায় ভkসে  বিসয়া আেছন। িগিরশ, মাsার, 
বলরাম -- kেম েছাট নেরন, পlু, িdজ, পূণর্, মেহnd মুখুেj iতয্ািদ -- aেনক ভk uপিsত আেছন। kেম 
bাhসমােজর ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল, জয়েগাপাল েসন pভৃিত aেনক ভk আিসেলন। েমেয় ভেkরা aেনেকi 
আিসয়ােছন। তাঁহারা িচেকর আড়ােল বিসয়া ঠাকুেরর দশর্ন কিরেতেছন। েমািহনীর পিরবারo আিসয়ােছন -- 
পুtেশােক unােদর নয্ায় -- িতিন o তাঁহার নয্ায় সnp aেনেকi আিসয়ােছন, ei িব াস েয ঠাকুেরর কােছ 
িন i শািnলাভ হiেব। 
 
        আজ 1লা ৈবশাখ, ৈচt কৃ া tেয়াদশী, 12i eিpল, 1885 ী াb, েবলা 3টা হiেব। 
 
        মাsার আিসয়া েদিখেলন, ঠাকুর ভেkর মজিলস কিরয়া বিসয়া আেছন o িনেজর সাধনা িববরণ o নানািবধ 
আধয্ািtক aবsা বণর্না কিরেতেছন। মাsার আিসয়া ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন o তাঁহার কােছ 
আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েস সময় (সাধনার সমেয়) ধয্ােন েদখেত েপতাম, সতয্ সতয্ eকজন কােছ 
শূল হােত কের বেস আেছ। ভয় েদখােc -- যিদ ঈ েরর পাদপেd মন না রািখ শূেলর বািড় আমায় মারেব। িঠক 
মন না হেল বুক যােব। 
 

[িনতয্-লীলােযাগ -- পুrষ-pকৃিত-িবেবকেযাগ ] 
 
        “কখনo মা eমন aবsা কের িদেতন েয, িনতয্ েথেক মন লীলায় েনেম আসত। আবার কখনo লীলা েথেক 
িনেতয্ মন uেঠ েযত। 
 
        “যখন লীলায় মন েনেম আসত কখনo সীতারামেক রাতিদন িচnা করতাম। আর সীতারােমর rপ সবর্দা 
দশর্ন হত -- রামলালেক (রােমর a ধাতু িনিমর্ত েছাট িবgহ) িনেয় সবর্দা েবড়াতাম, কখনo খাoয়াতাম। আবার 
কখনo রাধাকৃে র ভােব থাকতাম। oi rপ সবর্দা দশর্ন হত। আবার কখনo েগৗরাে র ভােব থাকতাম, di 
ভােবর িমলন -- পুrষ o pকৃিত ভােবর িমলন। e aবsায় সবর্দাi েগৗরাে র rপ দশর্ন হত। আবার aবsা বদেল 
েগল! সজেন তুলসী সব eক েবাধ হেত লাগল। ঈ রীয় rপ আর ভাল লাগল না। বললাম, ‘িকnt েতামােদর 
িবেcদ আেছ।’ তখন তােদর তলায় রাখলাম। ঘের যত ঈ রীয় পট বা ছিব িছল সব খুেল েফললাম। েকবল েসi 
aখ  সিcদানn েসi আিদ পুrষেক িচnা করেত লাগলাম। িনেজ দাসীভােব রiলুম -- পুrেষর দাসী। 
 
        “আিম সবরকম সাধন কেরিছ। সাধনা িতন pকার -- সািttক, রাজিসক, তামিসক। সািttক সাধনায় তাঁেক 
বয্াকুল হেয় ডােক বা তাঁর নামিট d িনেয় থােক। আর েকান ফলাকা া নাi। রাজিসক সাধেন নানারকম pিkয়া 
-- eতবার পুর রণ করেত হেব, eত তীথর্ করেত হেব, প তপা করেত হেব; েষাড়েশাপচাের পূজা করেত হেব 
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iতয্ািদ। তামিসক সাধন -- তেমাgণ আ য় কের সাধন। জয় কালী! িক, তুi েদখা িদিবিন! ei গলায় ছুির েদব 
যিদ েদখা না িদস। e সাধনায় dাচার নাi -- েযমন তেntর সাধন। 
 
        “েস aবsায় (সাধনার aবsায়) adুত সব দশর্ন হত, আtার রমণ pতয্k েদখলাম। আমার মেতা rপ 
eকজন আমার শরীেরর িভতর pেবশ করেল! আর ষট্পেdর pেতয্ক পেdর সে  রমণ করেত লাগল। ষট্পd 
মুিদত হেয়িছল -- টক টক কের রমণ কের আর eকিট পd psুিটত হয় -- আর ঊ র্মুখ হেয় যায়! eirেপ 
মূলাধার, sািধ ান, aনাহত, িব d, আjাপd, সহsার সকল পdgিল ফুেট uঠল। আর িনেচ মুখ িছল ঊ র্মুখ 
হল, pতয্k েদখলাম।” 
 

[ধয্ানেযাগ সাধনা -- ‘িনবাত িন mিমবpদীপm’ ] 
 
        “সাধনার সময় আিম ধয্ান করেত করেত আেরাপ করতাম pদীেপর িশখা -- যখন হাoয়া নাi, eকটুo 
নেড় না -- তার আেরাপ করতাম। 
 
        “গভীর ধয্ােন বাহয্jানশূনয্ হয়। eকজন বয্াধ পািখ মারবার জনয্ তাগ করেছ। কাছ িদেয় বর চেল যােc, 
সে  বরযাtীরা, কত েরাশনাi, বাজনা, গািড়, েঘাড়া -- কতkণ ধের কাছ িদেয় চেল েগল। বয্ােধর িকnt hশঁ 
নাi। েস জানেত পারেলা না েয কাছ িদেয় বর চেল েগল। 
 
        “eকজন eকলা eকিট পুকুেরর ধাের মাছ ধরেছ। aেনকkণ পের ফাতনাটা নড়েত লাগল, মােঝ মােঝ 
কাত হেত লাগল। েস তখন িছপ হােত কের টান মারবার uেদয্াগ করেছ। eমন সময় eকজন পিথক কােছ eেস 
িজjাসা করেছ, মহাশয়, aমুক বাঁড়ুেজয্েদর বািড় েকাথায় বলেত পােরন? েস বয্িkর hশঁ নাi। তার হাত কাঁপেছ, 
েকবল ফাতনার িদেক দৃি । তখন পিথক িবরk হেয় চেল েগল। েস aেনক দূের চেল েগেছ, eমন সময় ফাতনাটা 
ডুেব েগল, আর o বয্িk টান েমের মাছটােক আড়ায় তুলেল। তখন গামছা িদেয় মুখ পুঁেছ, িচৎকার কের পিথকেক 
ডাকেছ -- oেহ -- েশানা -- েশােনা! পিথক িফরেত চায় না, aেনক ডাকাডািকর পর িফরল। eেস বলেছ, েকন 
মহাশয়, আবার ডাকছ েকন? তখন েস বলেল, তুিম আমায় িক বলিছেল? পিথক বলেল, তখন aতবার কের 
িজjাসা করলুম -- আর eখন বলেছা িক বলেল! েস বলেল, তখন েয ফাতনা ডুবিছল, তাi আিম িকছুi নেত 
পাi নাi। 
 
        “ধয্ােন eirপ eকাgতা হয়, aনয্ িকছু েদখা যায় না েশানাo যায় না। sশর্েবাধ পযর্n হয় না। সাপ 
গােয়র uপর িদেয় চেল যায়, জানেত পাের না। েয ধয্ান কের েসo বুঝেত পাের না -- সাপটাo জানেত পাের না। 
 
        “গভীর ধয্ােন iিndেয়র সব কাজ বn হেয় যায়। মন বিহমুর্খ থােক না -- েযন বার-বািড়েত কপাট পড়েলা। 
iিndেয়র পাঁচিট িবষয়! rপ, রস, গn, sশর্, শb -- বািহের পেড় থাকেব। 
 
        “ধয্ােনর সময় pথম pথম iিndেয়র িবষয় সকল সামেন আেস -- গভীর ধয্ােন েস সকল আর আেস না -- 
বািহের পেড় থােক। ধয্ান করেত করেত আমার কত িক দশর্ন হত। pতk েদখলাম -- সামেন টাকার কাঁিড়, শাল, 
eকথালা সেnশ, dেটা েমেয়, তােদর ফাঁদী নথ। মনেক িজjাসা করলাম আবার -- মন তুi িক চাস? মন বলেল, 
‘না, িকছুi চাi না। ঈ েরর পাদপd ছাড়া আর িকছুi চাi না।’ েমেয়েদর িভতর-বার সমs েদখেত েপলাম -- 
েযমন, কােচর ঘের সমs িজিনস বার েথেক েদখা যায়! তােদর িভতের েদখলাম -- নাড়ীভঁুিড়, রk, িব া, কৃিম, 
কফ, নাল, psাব ei সব!” 
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[a িসিd o ঠাকুর ীরামকৃ  -- grিগির o েবশয্াবৃিt ] 

 
        ীযুk িগিরশ ঠাকুেরর নাম কিরয়া বয্ারাম ভাল কিরব -- ei কথা মােঝ মােঝ বিলেতন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরশ pভৃিত ভkেদর pিত) -- যারা হীনবুিd তারা িসdাi চায়। বয্ারাম ভাল করা, েমাকdমা 
িজতােনা, জেল েহঁেট চেল যাoয়া -- ei সব। যারা dভk তারা ঈ েরর পাদপd ছাড়া িকছুi চায় না। hেদ 
eকিদন বলেল ‘মামা! মার কােছ িকছু শিk চাo, িকছু িসdাi চাo।’ আমার বালেকর sভাব -- কালীঘের জপ 
করবার সময় মােক বললাম, মা hেদ বলেছ িকছু িসdাi চাiেত। aমিন েদিখেয় িদেল সামেন eেস েপছন িফের 
uবু হেয় বসেলা -- eকজন বুেড়া েবশয্া, চিlশ বছর বয়স -- ধামা েপাঁদ -- কালােপেড় কাপড় পরা -- পড় পড় 
কের হাগেছ! মা েদিখেয় িদেলন েয, িসdাi ei বুেড়া েবশয্ার িব া! তখন hেদেক িগেয় বকলাম আর বললাম, 
তুi েকন আমায় erপ কথা িশিখেয় িদিল। েতার জনয্i েতা আমার erপ হল! 
 
        “যােদর eকটু িসdাi থােক তােদর pিত া, েলাকমানয্ ei সব হয়। aেনেকর icা হয় grিগির কির -- 
পাঁচজেন গেণ মােন -- িশষয্-েসবক হয়; েলােক বলেব, grচরেণর ভাiেয়র আজকাল েবশ সময় -- কত েলাক 
আসেছ যােc -- িশষয্-েসবক aেনক হেয়েছ -- ঘের িজিনসপt থiথi করেছ! -- কত িজিনস কত েলাক eেন 
িদেc -- েস যিদ মেন কের -- তার eমন শিk হেয়েছ েয, কত েলাকেক খাoয়ােত পাের। 
 
        “grিগির েবশয্ািগিরর মেতা। -- ছার টাকা-কিড়, েলাকমানয্ হoয়া, শরীেরর েসবা, ei সেবর জনয্ 
আপনােক িবিk করা। েয শরীর মন আtার dারা ঈ রেক লাভ করা যায়, েসi শরীর মন আtােক সামানয্ 
িজিনেসর জনয্ erঊপ কের রাখা ভাল নয়।1 eকজন বেলিছল, সািবর eখন খুব সময় -- eখন তার েবশ হেয়েছ 
-- eকখানা ঘরভাড়া িনেয়েছ -- ঘুঁেট ের, েগাবর ের, তkেপাশ, dখানা বাসন হেয়েছ, িবছানা, মাdর, তািকয়া -- 
কতেলাক বশীভূত, যােc আসেছ! aথর্াৎ সািব eখন েবশয্া হেয়েছ তাi সুখ ধের না! আেগ েস ভdেলােকর বািড়র 
দাসী িছল, eখন েবশয্া হেয়েছ! সামানয্ িজিনেসর জনয্ িনেজর সবর্নাশ!” 
 

[ ীরামকৃে র সাধনায় pেলাভন (Temptation) -- bhjান o aেভদবুিd ] 
 

ীরামকৃ  o মুসলমান ধমর্ 
 
        “সাধনার সময় ধয্ান করেত করেত আিম আরo কত িক েদখতাম। েবলতলায় ধয্ান করিছ, পাপপুrষ eেস 
কতরকম েলাভ েদখােত লাগল। লড়ােয় েগারার rপ ধের eেসিছল। টাকা, মান, রমণ সুখ নানারকম শিk, ei 
সব িদেত চাiেল। আিম মােক ডাকেত লাগলাম। বড় gহয্কথা। মা েদখা িদেলন, তখন আিম বললাম, মা oেক 
েকেট েফেলা। মার েসi rপ -- েসi ভুবনেমাহন rপ -- মেন পড়েছ। কৃ ময়ীর2 rপ! -- িকnt চাuনীেত েযন 
জগৎটা নড়েছ!” 
 
        ঠাকুর চুপ কিরেলন। ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- “আরo কত িক বলেত েদয় না! -- মুখ েযন েক আটেক 
েদয়! 
                                                 
1 নাtানমবসাদেয়ৎ।                                                                                                              [গীতা, 6।5] 
2 কৃ ময়ী -- বলরােমর বািলকা কনয্া 
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        “সজেন তুলসী eক েবাধ হত! েভদ-বুিd দূর কের িদেলন। বটতলায় ধয্ান করিছ, েদখােল eকজন েদেড় 
মুসলমান (েমাহmদ) সানিক কের ভাত িনেয় সামেন eল। সানিক েথেক েmcেদর খাiেয় আমােক dিট িদেয় েগল। 
মা েদখােলন, eক বi di নাi। সিcদানni নানাrপ ধের রেয়েছন। িতিনi জীবজগৎ সমsi হেয়েছন। িতিনi 
an হেয়েছন।” 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র বালকভাব o ভাবােবশ ] 
 
        (িগিরশ, মাsার pভৃিতর pিত) -- “আমার বালক sভাব। hেদ বলেল, মামা, মােক িকছু শিkর কথা বেলা, 
-- aমিন মােক বলেত চললাম! eমিন aবsায় েরেখেছ েয, েয বয্িk কােছ থাকেব তার কথা নেত হয়। েছাট 
েছেলর েযমন কােছ েলাক না থাকেল anকার েদেখ -- আমারo েসirপ হত! hেদ কােছ না থাকেল pাণ যায় 
যায় হত! oi েদেখা oi ভাবটা আসেছ! -- কথা কiেত কiেত udীপন হয়।” 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ভাবািব  হiেতেছন। েদশ কাল েবাধ চিলয়া যাiেতেছ। aিত কে  ভাব 
সmরণ কিরেত েচ া কিরেতেছন। ভােব বিলেতেছন, “eখনo েতামােদর েদখিছ, -- িকnt েবাধ হেc েযন িচরকাল 
েতামরা বেস আছ, কখন eেসছ, েকাথায় eেসছ e-সব িকছু মেন নাi।” 
 
        ঠাকুর িকয়ৎকাল pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন, “জল খাব।” সমািধভে র পর মন নামাiবার জনয্ ঠাকুর ei 
কথা pায় বিলয়া থােকন। িগিরশ নূতন আিসেতেছন, জােনন না তাi জল আিনেত uদয্ত হiেলন। ঠাকুর বারণ 
কিরেতেছন আর বিলেতেছন, “না বাপু, eখন েখেত পারব না।” ঠাকুর o ভkগণ kণকাল চুপ কিরয়া আেছন। 
eiবার ঠাকুর কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- হয্াঁগা, আমার িক aপরাধ হল? e-সব (gহয্) কথা বলা? 
 
        মাsার িক বিলেবন চুপ কিরয়া আেছন। তখন ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “না, aপরাধ েকন হেব, আিম 
েলােকর িব ােসর জনয্ বেলিছ।” িকয়ৎ পের েযন কত aনুনয় কিরয়া বিলেতেছন, “oেদর সে  েদখা কিরেয় 
েদেব?” (aথর্াৎ পূেণর্র সে ) 
 
        মাsার (স ুিচতভােব) -- আেj, ekণi খবর পাঠাব। 
 
        ীরামকৃ  (সাgেহ) -- oiখােন খুঁেট িমলেছ। 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন েয anর  ভkেদর িভতর পূণর্ েশষ ভk, তাঁহার পর pায় েকহ নাi? 



1885, 12i eিpল 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 িdতীয় পিরেcদ  
 

পূবর্কথা -- ীরামকৃে র মহাভাব -- bাhণীর েসবা 
 
        িগিরশ, মাsার pভৃিতেক সেmাধন কিরয়া ঠাকুর িনেজর মহাভােবর aবsা বণর্না কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েস aবsার পের আনno েযমন, আেগ যntণাo েতমিন। মহাভাব ঈ েরর 
ভাব -- ei েদহ-মনেক েতালপাড় কের েদয়! েযন eকটা বড় হািত কঁুেড় ঘের ঢুেকেছ। ঘর েতালপাড়! হয়েতা 
েভেঙচুেড় যায়! 
 
        “ঈ েরর িবরহ-aিg সামানয্ নয়। rপসনাতন েয গােছর তলায় বেস থাকেতন oi aবsা হেল eiরকম 
আেছ েয, গােছর পাতা ঝলসা-েপাড়া হেয় েযত! আিম ei aবsায় িতনিদন ajান হেয় িছলাম। নড়েত-চড়েত 
পারতাম না, eক জায়গায় পেড়িছলাম। h ঁশ হেল বামনী আমায় ঘের sান করােত িনেয় েগল। িকnt হাত িদেয় গা 
েছাঁবার েজা িছল না। গা েমাটা চাদর িদেয় ঢাকা। বামনী েসi চাদেরর uপর হাত িদেয় আমায় ধের িনেয় িগছল। 
গােয় েয সব মািট েলেগিছল, পুেড় িগছল! 
 
        “যখন েসi aবsা আসত িশরদাঁড়ার িভতর িদেয় েযন ফাল চািলেয় েযত! ‘pাণ যায়, pাণ যায়’ ei 
করতাম। িকnt তারপের খুব আনn!” 
 
        ভেkরা ei মহাভােবর aবsা বণর্না aবাk হiয়া িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- eতdর েতামােদর দরকার নাi। আমার ভাব েকবল নিজেরর জনয্। েতামরা 
পাঁচটা িনেয় আছ, আিম eকটা িনেয় আিছ। আমার ঈ র বi িকছু ভাল লােগ না। তাঁর iেc। (সহােসয্) eকেডেল 
গাছo আেছ আবার পাঁচেডেল গাছo আেছ। (সহেলর হাসয্) 
 
        “আমার aবsা নিজেরর জনয্। েতামরা সংসার কেরা, aনাসk হেয়। গােয় কাদা লাগেব িকnt েঝেড় 
েফলেব, পাঁকাল মােছর মেতা। কল সাগের সাঁতার েদেব -- তবু গােয় কল  লাগেব না।” 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- আপনারo েতা িবেয় আেছ। (হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্) -- সংsােরর জনয্ িবেয় করেত হয়, িকnt সংসার আর েকমন কের হেব! গলায় ৈপেত 
পিরেয় েদয় আবার খুেল খুেল পেড় যায় -- সামলােত পাির নাi। eকমেত আেছ, কেদেবর িবেয় হেয়িছল -- 
সংsােরর জনয্। eকিট কনয্াo নািক হেয়িছল। (সকেলর হাসয্) 
 
        “কািমনী-কা নi সংসার -- ঈ রেক ভুিলেয় েদয়।” 
 
        িগিরশ -- কািমনী-কা ন ছােড় কi? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক বয্াকুল হেয় pাথর্না কর, িবেবেকর জনয্ pাথর্না কর। ঈ রi সতয্ আর সব aিনতয্ -- 
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eরi নাম িবেবক! জল-ছাঁকা িদেয় জল েছঁেক িনেত হয়। ময়লাটা eকিদেক পেড় -- ভাল জল eকিদেক পেড়, 
িবেবকrপ জল-ছাঁকা আেরাপ কেরা। েতামরা তাঁেক েজেন সংসার কেরা। eরi নাম িবদয্ার সংসার। 
 
        “েদখ না, েমেয়-মানুেষর িক েমািহনী শিk, aিবদয্াrিপণী েমেয়েদর। পুrষgেলােক েযন েবাকা aপদাথর্ 
কের েরেখ েদয়। যখনi েদিখ stী-পুrষ eকসে  বেস আেছ, তখন বিল, আহা! eরা েগেছ। (মাsােরর িদেক 
তাকাiয়া) -- হাr eমন সুnর েছেল, তােক েপতনীেত েপেয়েছ! -- ‘oের হাr েকাথা েগল’, ‘oের হাr েকাথা 
েগল’। সbাi িগেয় েদেখ হাr বটতলায় চুপ কের বেস আেছ। েস rপ নাi, েস েতজ নাi, েস আনn নাi! 
বটগােছর েপতনীেত হাrেক েপেয়েছ। 
 
        “stী যিদ বেল ‘যাo েতা eকবার’ -- aমিন uেঠ দাঁড়ায়, ‘বেসা েতা’ -- আমিন বেস পেড়। 
 
        “eকজন uেমদার বড়বাবুর কােছ আনােগানা কের হায়রান হেয়েছ। কমর্ আর হয় না। আিফেসর বড়বাবু। 
িতিন বেলন, eখন খািল নাi, মােঝ মােঝ eেস েদখা কেরা। eirেপ কতকাল েকেট েগল -- uেমদার হতাশ হেয় 
েগল। েস eকজন বnুর কােছ dঃখ করেছ। বnু বলেল েতার েযমন বুিd। -- oটার কােছ আনােগানা কের পােয়র 
বাঁধন েছঁড়া েকন? তুi েগালাপেক ধর, কালi েতার কমর্ হেব। uেমদার বলেল, বেট! -- আিম ekিণ চললুম। 
েগালাপ বড়বাবুর রাঁড়। uেমদার েদখা কের বলেল, মা, তুিম eিট না করেল হেব না -- আিম মহািবপেদ পেড়িছ। 
bাhেণর েছেল আর েকাথায় যাi! মা, aেনকিদন কাজকমর্ নাi, েছেলপুেল না েখেত েপেয় মারা যায়। তুিম eকিট 
কথা বেল িদেলi আমার eকিট কাজ হয়। েগালাপ bাhেণর েছেলেক বলেল, বাছা, কােক বলেল হয়? আর 
ভাবেত লাগল, আহা, bাhেণর েছেল বড় ক  পােc! uেমদার বলেল, বড়বাবুেক eকিট কথা বলেল আমার 
িন য় eকটা কমর্ হয়। েগালাপ বলেল, আিম আজi বড়বাবুেক বেল িঠক কের রাখব। তার পরিদন সকােল 
uেমদােরর কােছ eকিট েলাক িগেয় uপিsত; েস বলেল, তুিম আজ েথেকi বড়বাবুর আিফেস েবrেব। বড়বাবু 
সােহবেক বলেল, ‘e বয্িk বড় uপযুk েলাক। eেক িনযুk করা হেয়েছ, eর dারা আিফেসর িবেশষ uপকার 
হেব।’ 
 
        “ei কািমনী-কা ন িনেয় সকেল ভুেল আেছ। আমার িকnt o-সব ভাল লােগ না -- মাiির বলিছ, ঈ র 
বi আর িকছুi জািন না।” 
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সতয্কথা কিলর তপসয্া -- ঈ রেকািট o জীবেকািট 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, নব-hেlাল বেল eক মত েবিরেয়েছ। ীযুk লিলত চাটুেজয্ তার িভতর আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- নানা মত আেছ। মত পথ। িকnt সbাi মেন কের, আমার মতi িঠক -- আমার ঘিড় িঠক 
চলেছ। 
 
        িগিরশ (মাsােরর pিত) -- েপাপ িক বেলন? It is with our judgements iতয্ািদ1। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eর মােন িক গা? 
 
        মাsার -- সbাi মেন কের, আমার ঘিড় িঠক যােc, িকnt ঘিড়gেলা পরsর েমেল না। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব aনয্ ঘিড় যত ভুল হuক না, সূযর্ িকnt িঠক যােc। েসi সূেযর্র সে  িমিলেয় িনেত হয়। 
 
        eকজন ভk -- aমুকবাবু বড় িমথয্া কথা কয়। 
 
        ীরামকৃ  -- সতয্কথা কিলর তপসয্া। কিলেত aনয্ তপসয্া কিঠন। সেতয্ থাকেল ভগবানেক পাoয়া যায়। 
তুলসীদাস বেলেছ, ‘সতয্কথা, aধীনতা, পরstী মাতৃসমান -- eiেস হির না িমেল তুলসী ঝুট জবাn।’ 
 
        “েকশব েসন বােপর ধার েমেনিছল, aনয্ েলাক হেল কখনo মানেতা না, eেক েলখাপড়া নাi। 
েজাড়াসাঁেকার েদেবেndর সমােজ িগেয় েদখলাম, েকশব েসন েবদীেত বেস ধয্ান করেছ। তখন েছাকরা বেয়স। 
আিম েসেজাবাবুেক বললাম, যতgিল ধয্ান করেছ ei েছাকরার ফতা (ফাtনা) ডুেবেছ, -- বড়িশর কােছ মাছ 
eেস ঘুরেছ। 
 
        “eকজন -- তার নাম করেবা না -- েস দশহাজার টাকার জনয্ আদালেত িমথয্া কথা কেয়িছল। িজতেব 
বেল আমােক িদেয় মা-কালীেক aঘর্য্ েদoয়ােল। আিম বালকবুিdেত aঘর্য্ িদলুম! বেল, বাবা ei aঘর্িট মােক 
দাo েতা!” 
 
        ভk -- আcা েলাক! 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt eমিন িব াস আিম িদেলi মা নেবন! 
 
        লিলতবাবুর কথায় ঠাকুর বিলেতেছন -- 
 
                                                 
1 It is with our judgements as with our watches, 
  None goes just alike, yet each believes his own. 
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        “aহংকার িক যায় গা! di-eক জেনর েদখেত পাoয়া যায় না। বলরােমর aহংকার নাi। আর eঁর নাi! -
- aনয্ েলাক হেল কত েটরী, তেমা হত -- িবদয্ার aহংকার হেতা। েমাটা বামুেনর eখনo eকটু eকটু আেছ! 
(মাsােরর pিত) মিহম চkবতর্ী aেনক পেড়েছ, না?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, aেনক বi পেড়েছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তার সে  িগিরশ েঘােষর eকবার আলাপ হয়। তাহেল eকটু িবচার হয়। 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- িতিন বুিঝ বেলন সাধনা করেল ীকৃে র মেতা সbাi হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক তা নয়, -- তেব আভাসটা oiরকম। 
 
        ভk -- আjা, ীকৃে র মেতা সbাi িক হেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- aবতার বা aবতােরর aংশ, eেদর বেল ঈ রেকািট আর সাধারণ েলাকেদর বেল জীব বা 
জীবেকািট। যারা জীবেকািট তারা সাধনা কের ঈ রলাভ করেত পাের; তারা সমািধs হেয় আর েফের না। 
 
        “যারা ঈ রেকািট -- তারা েযমন রাজার েবটা; সাততলার চািব তােদর হােত। তারা সাততলায় uেঠ যায়, 
আবার icামেতা েনেম আসেত পাের। জীবেকািট েযমন েছাট কমর্চারী, সাততলা বািড়র খািনকটা েযেত পাের oi 
পযর্n।” 
 

[jান o ভিkর সমnয় ] 
 
        “জনক jানী, সাধন কের jানলাভ কেরিছল; কেদব jােনর মূিতর্।” 
 
        িগিরশ -- আহা! 
 
        ীরামকৃ  -- সাধন কের কেদেবর jানলাভ করেত হয় নাi। নারেদরo কেদেবর মেতা bhjান িছল, 
িকnt ভিk িনেয় িছেলন -- েলাকিশkার জনয্। phাদ কখনo েসাঽহm ভােব থাকেতন, কখনo দাসভােব -- 
সnানভােব। হনুমােনরo oi aবsা। 
 
        “মেন করেল সকেলরi ei aবsা হয় না। েকানo বাঁেশর েবিশ েখাল, েকানo বাঁেশর ফুেটা েছাট।” 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

কািমনী-কা ন o তীb ৈবরাগয্ 
 
        eকজন ভk -- আপনার e-সব ভাব নিজেরর জনয্, তাহেল আমােদর িক করেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- ভগবানলাভ করেত হেল তীb ৈবরাগয্ দরকার। যা ঈ েরর পেথ িবrd বেল েবাধ হেব 
তৎkণাৎ তয্াগ করেত হয়। পের হেব বেল েফেল রাখা uিচত নয়। কািমনী-কা ন ঈ েরর পেথ িবেরাধী; o-েথেক 
মন সিরেয় িনেত হেব। 
 
        “িঢেম েততালা হেল হেব না। eকজন গামছা কাঁেধ sান করেত যােc। পিরবার বলেল, তুিম েকান কােজর 
নo, বয়স বাড়েছ, eখন e-সব তয্াগ করেত পারেল না। আমােক েছেড় তুিম eকিদনo থাকেত পার না। িকnt 
aমুক েকমন তয্াগী! 
 
        sামী -- েকন, েস িক কেরেছ? 
 
        পিরবার -- তার েষালজন মাগ, েস eক-eকজন কের তােদর তয্াগ করেছ। তুিম কখনo তয্াগ করেত 
পারেব না। 
 
        sামী -- eক-eকজন কের তয্াগ! oের েখপী, েস তয্াগ করেত পারেব না। েয তয্াগ কের েস িক eকটু 
eকটু কের তয্াগ কের! 
 
        পিরবার -- (সহােসয্) -- তবু েতামার েচেয় ভাল। 
 
        sামী -- েখপী, তুi বুিঝস না। তার কমর্ নয়, আিমi তয্াগ করেত পারব, ei দয্াখ্  আিম চললুম! 
 
        “eর নাম তীb ৈবরাগয্। যাi িবেবক eল তৎkণাৎ তয্াগ করেল। গামছা কাঁেধi চেল েগল। সংসার 
েগাছগাছ করেত eল না। বািড়র িদেক eকবার েপছন িফের চাiেলo না। 
 
        “েয তয্াগ করেব তার খুব মেনর বল চাi। ডাকাত পড়ার ভাব। aয্ায়!!! -- ডাকািত করবার আেগ েযমন 
ডাকােতরা বেল -- মােরা! েলােটা! কােটা! 
 
        “িক আর েতামরা করেব? তাঁেত ভিk, েpম লাভ কের িদন কাটােনা। কৃে র aদশর্েন যেশাদা পাগেলর 
নয্ায় ীমতীর কােছ েগেলন। ীমতী তাঁর েশাক েদেখ আদয্াশিkrেপ েদখা িদেলন। বলেলন, মা, আমার কােছ 
বর নাo। যেশাদা বলেলন, মা, আর িক লব? তেব ei বল, েযন কায়মেনাবােকয্ কৃে রi েসবা করেত পাির। ei 
চেk তার ভkদশর্ন, -- েযখােন েযখােন তার লীলা, ei পা িদেয় েসখােন েযেত পাির, -- ei হােত তার েসবা 
আর তার ভkেসবা, -- সব iিndয়, েযন তারi কাজ কের।” 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ীরামকৃে র আবার ভাবােবেশর uপkম হiেতেছ। হঠাৎ আপনা-আপিন 
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বিলেতেছন, “সংহারমূিতর্ কালী! -- না িনতয্কালী!” 
 
        ঠাকুর aিত কে  ভাব সmরণ কিরেলন। eiবার eকটু জলপান কিরেলন। যেশাদার কথা আবার বিলেত 
যাiেতেছন, ীযুk মেহnd মুখুেj আিসয়া uপিsত। iিন o iঁহার কিন  ীযুk িpয় মুখুেj ঠাকুেরর কােছ নূতন 
যাoয়া-আসা কিরেতেছন। মেহেndর ময়দার কল o aনয্ানয্ বয্বসা আেছ। তাঁহার াতা iি িনয়ােরর কাজ 
কিরেতন। iঁহােদর কাজকমর্ েলাকজেন েদেখ, িনেজেদর খুব aবসর আেছ। মেহেndর বয়স 36।37 হiেব, াতার 
বয়স আnাজ 34।35। iঁহােদর বাটী েকেদিট gােম। কিলকাতা বাগবাজােরo eকিট বসতবাটী আেছ। তাঁহােদর 
সে  eকিট েছাকরা ভk আসা-যাoয়া কেরন, তাঁহার নাম হির। তাঁহার িববাহ হiয়ােছ; িকnt ঠাকুেরর uপর বড় 
ভিk। মেহnd aেনকিদন দিkেণ ের যান নাi। হিরo যান নাi, আজ আিসয়ােছন। মেহnd েগৗরবণর্ o সদা 
হাসয্মুখ, শরীর েদাহারা। মেহnd ভূিম  হiয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। হিরo pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন eতিদন দিkেণ ের যাoিন েগা? 
 
        মেহnd -- আjা, েকেদিটেত িগছলাম, কলকাতায় িছলাম না। 
 
        ীরামকৃ  -- িকেগা েছেলপুেল নাi, -- কাr চাকির করেত হয় না, -- তবুo aবসর নাi! ভাল jালা! 
 
        ভেkরা সকেল চুপ কিরয়া আেছন। মেহnd eকটু apstত। 
 
        ীরামকৃ  (মেহেndর pিত) -- েতামায় বিল েকন, -- তুিম সরল, uদার -- েতামার ঈ ের ভিk আেছ। 
 
        মেহনd -- আেj, আপিন আমার ভােলার জনয্i বেলেছন। 
 

[িবষয়ী o টাকাoয়ালা সাধু -- সnােনর মায়া ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর eখানকার যাtায় পয্ালা িদেত হয় না। যdর মা তাi বেল, ‘aনয্ সাধু েকবল 
দাo দাo কের; বাবা, েতামার uিট নাi’। িবষয়ী েলােকর টাকা খরচ হেল িবরk হয়। 
 
        “eক জায়গায় যাtা হিcল। eকজন েলােকর বেস েশানবার ভারী icা। িকnt েস uিঁক েমের েদখেল েয 
আসের পয্ালা পড়েছ, তখন েসখান েথেক আেs আেs পািলেয় েগল। আর-eক জায়গায় যাtা হিcল, েসi 
জায়গায় েগল। সnান কের জানেত পারেল েয eখােন েকu পয্ালা েদেব না। ভারী িভড় হেয়েছ। েস di হােত 
কুনুi িদেয় িভড় েঠেল েঠেল আসের িগেয় uপিsত। আসের ভাল কের বেস েগাঁেপ চাড়া িদেয় নেত লাগল। 
(হাসয্) 
 
        “আর েতামার েতা েছেলপুেল নাi েয মন aনয্মনs হেব। eকজন েডপুিট, আটেশা টাকা মাiেন, েকশব 
েসেনর বািড়েত (নববৃnাবন) নাটক েদখেত িগছল। আিমo িগছলাম, আমার সে  রাখাল আরo েকu েকu িগছল। 
নাটক নবার জনয্ আিম -- েযখােন বেসিছ তারা আমার পােশ বেসেছ। রাখাল তখন eকটু uেঠ িগছল। েডপুিট 
eেস oiখােন বসল। আর তার েছাট েছেলিটেক রাখােলর জায়গায় বসােল। আিম বললুম, eখােন বসা হেব না, -
- আমার eমিন aবsা েয, কােছ েয বসেব েস যা বলেব তাi করেত হেব, তাi রাখালেক কােছ বিসেয়িছলাম। 
যতkণ নাটক হল েডপুিটর েকবল েছেলর সে  কথা। শালা eকবারo িক িথেয়টার েদখেল না! আবার েনিছ 
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নািক মােগর দাস -- oঠ বলেল oেঠ, েবাস বলেল বেস, -- আবার eকটা খাঁদা বানুের েছেলর জনয্ ei ... তুিম 
ধয্ান-টয্ান েতা কর?” 
 
        মেহnd -- আেj, eকটু eকটু হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- যােব eক-eকবার? 
 
        মেহnd (সহােসয্) -- আেj, েকাথায় গাঁট-টাঁট আেছ আপিন জােনন, -- আপিন েদখেবন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আেগ েযo। -- তেব েতা িটেপ-টুেপ েদখব, েকাথায় িক গাঁিট আেছ! যাo না েকন? 
 
        মেহnd -- কাজকেমর্র িভেড় আসেত পাির না, -- আবার েকেদিটর বািড় মােঝ মােঝ েদখেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর িদেক a ুিলিনেদর্শ কিরয়া, মেহেndর pিত) -- eেদর িক বািড় ঘর-েদার নাi? আর 
কাজকমর্ নাi? eরা আেস েকমন কের? 
 

[পিরবােরর বnন ] 
 
        ীরামকৃ  (হিরর pিত) -- তুi েকন আিসস নাi? েতার পিরবার eেসেছ বুিঝ? 
 
        হির -- আjা, না। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব েকন ভুেল েগিল? 
 
        হির -- আjা, aসুখ কেরিছল। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর) -- কািহল হেয় েগেছ, -- oর ভিk েতা কম নয়, ভিkর েচাট েদেখ েক! uৎেপেত 
ভিk। (হাসয্) 
 
        ঠাকুর eকিট ভেkর পিরবারেক ‘হাবীর মা’ বলেতন। হাবীর মার ভাi আিসয়ােছ, কেলেজ পেড়, বয়স 
আnাজ কুিড়। িতিন বয্াট েখিলেত যাiেবন, -- গােtাtান কিরেলন। েছাট ভাio ঠাকুেরর ভk, েসi সে  গমন 
কিরেলন। িকয়ৎ পের িdজ িফিরয়া আিসেল ঠাকুর বিলেলন, “তুi েগিলিন?” 
 
        eকজন ভk বিলেলন, “uিন গান িনেবন তাi বুিঝ িফের eেলন।” 
 
        আজ bাhভk ীযুk ৈtেলােকয্র গান হiেব। পlু আিসয়া uপিsত। ঠাকুর বিলেতেছন, েক ের, -- পlু 
েয ের! 
 
        আর eকিট েছাকরা ভk (পূণর্) আিসয়া uপিsত হiেলন। ঠাকুর তাঁহােক aেনক কে  ডাকাiয়া 
আিনয়ােছন, বািড়র েলােকরা েকানo মেত আিসেত িদেবন না। মাsার েয িবদয্ালেয় পড়ান েসi িবদয্ালেয় প ম 
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ে ণীেত ei েছেলিট পেড়ন। েছেলিট আিসয়া ভূিম  হiয়া pনাম কিরেলন। ঠাকুর িনেজর কােছ তাহােক বসাiয়া 
আেs আেs কথা কিহেতেছন -- মাsার ধু কােছ বিসয়া আেছন, aনয্ানয্ ভেkরা aনয্মনs হiয়া আেছন। 
িগিরশ eক পােশ বিসয়া েকশবচিরত পিড়েতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েছাকরা ভkিটর pিত) -- eখােন eস। 
 
        িগিরশ (মাsােরর pিত) -- েক e েছেলিট? 
 
        মাsার (িবরk হiয়া) -- েছেল আর েক? 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- It needs no ghost to tell me that. 
 
        মাsােরর ভয় হiয়ােছ পােছ পাঁচজন জািনেত পািরেল েছেলর বািড়েত েগালেযাগ হয় আর তাঁহার নােম 
েদাষ হয়। েছেলিটর সে  ঠাকুরo েসiজনয্ আেs আেs কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েস সব কর? -- যা বেল িদিছলাম? 
 
        েছেলিট -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- sপেন িকছু েদখ? -- আgন-িশখা, মশােলর আেলা? সধবা েমেয়? -- শান-মশান? e-সব 
েদখা বড় ভাল। 
 
        েছেলিট -- আপনােক েদেখিছ -- বেস আেছন -- িক বলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক -- uপেদশ? -- কi, eকটা বল েদিখ। 
 
        েছেলিট -- মেন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- তা েহাক, -- o খুব ভাল! -- েতামার unিত হেব -- আমার uপর েতা টান আেছ? 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর বিলেতেছন -- “কi েসখােন যােব না?” -- aথর্াৎ দিkেণ ের। েছেলিট বিলেতেছ, 
“তা বলেত পাির না।” 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, েসখােন েতামার আtীয় েক আেছ না? 
 
        েছেলিট -- আjা হাঁ, িকnt েসখােন যাবার সুিবধা হেব না। 
 
        িগিরশ েকশবচিরত পিড়েতেছন। bাhসমােজর ীযুk ৈtেলাকয্ ীযুk েকশব েসেনর oi জীবনচিরত 
িলিখয়ােছন। oi পুsেক েলখা আেছ েয পরমহংসেদব আেগ সংসােরর uপর বড় িবরk িছেলন, িকnt েকশেবর 
সিহত েদখা না হবার পের িতিন মত বদলাiয়ােছন -- eখন পরমহংসেদব বেলন েয, সংসােরo ধমর্ হয়। ei 
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কথা পিড়য়া েকান েকান ভkরা ঠাকুরেক বিলয়ােছন। ভkেদর icা েয, ৈtেলােকয্র সে  আজ ei িবষয় লiয়া 
কথা হয়। ঠাকুরেক বi পিড়য়া oi সকল কথা েশানান হiয়ািছল। 
 

[ঠাকুেরর aবsা -- ভkস  তয্াগ ] 
 
        িগিরেশর হােত বi েদিখয়া ঠাকুর িগিরশ, মাsার, রাম o aনয্ানয্ ভkেদর বিলেতেছন -- “oরা oi িনেয় 
আেছ, তাi ‘সংসার সংসার’ করেছ! -- কািমনী-কা েনর িভতর রেয়েছ। তাঁেক লাভ করেল o কথা বেল না। 
ঈ েরর আনn েপেল সংসার কাকিব া হেয় যায়, -- আবার মােঝ ভkস -ফ o তয্াগ কেরিছলাম! েদখলুম পট্  
পট্  মের যায়, আর েন ছট্ ফট্  কির! eখন তবু eকটু েলাক িনেয় থািক।” 
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প ম পিরেcদ 
 

সংকীতর্নানেn ভkসে  
 
        িগিরশ বািড় চিলয়া েগেলন। আবার আিসেবন। 
 
        ীযুk জয়েগাপাল েসেনর সিহত ৈtেলাকয্ আিসয়া uপিsত। তাঁহারা ঠাকুরেক pনাম কিরেলন o আসন 
gহণ কিরেলন। ঠাকুর তাঁহােদর কুশল p  কিরেতেছন। েছাট নেরন আিসয়া ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম 
কিরেলন। ঠাকুর বিলেলন, -- কi তুi শিনবাের eিলিন? eiবার ৈtেলাকয্ গান গাiেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, তুিম আনnময়ীর গান েসিদন করেল, -- িক গান! আর সব েলােকর গান আলুনী 
লােগ! েসিদন নেরেndর গানo ভাল লাগল না। েসiেট aমিন aমিন েহাক না। 
 
        ৈtেলাকয্ গাiেতেছন -- ‘জয় শচীনnন’। 
 
        ঠাকুর মুখ ধুiেত যাiেতেছন। েমেয় ভেkরা িচেকর পাে র্ বয্াকুল হiয়া বিসয়া আেছন। তাঁহােদর কােছ 
িগয়া eকবার দশর্ন িদেবন। ৈtেলােকয্র গান চিলেতেছ। 
 
        ঠাকুর ঘেরর মেধয্ িফিরয়া আিসয়া ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, -- eকটু আনnময়ীর গান, -- ৈtেলাকয্ 
গাiেতেছন: 
 
 কত ভালবাস েগা মা মানব সnােন, 
 মেন হেল েpমধারা বেহ dনয়েন (েগা মা)। 
 তব পেদ aপরাধী, আিছ আিম জnাবিধ, 
            তবু েচেয় মুখপােন েpমনয়েন, ডািকছ মধুর বচেন, 
 মেন হেল েpমধারা বেহ dনয়েন। 
            েতামার েpেমর ভার, বিহেত পাির না েগা আর, 
            pাণ uিঠেছ কাঁিদয়া, hদয় েভিদয়া, তব েsহ দরশেন, 
 লiনু শরণ মা েগা তব ীচরেণ (েগা মা) ৷৷ 
 
        গান িনেত িনেত েছাট নেরন গভীর ধয্ােন িনমg হiয়ােছন, েযন কা বৎ! ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, 
“েদখ, েদখ, িক গভীর ধয্ান! eেকবাের বাহয্শূনয্!” 
 
        গান সমাp হiল। ঠাকুর ৈtেলাকয্েক ei গানিট গাiেত বিলেলন -- ‘েদ মা পাগল কের, আর কাজ নাi 
jান িবচাের।’ 
 
        রাম বিলেতেছন, িকছু হিরনাম েহাক! ৈtেলাকয্ গাiেতেছন: 
 
 মন eকবার হির বল হির বল হির বল। 
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 হির হির হির বেল, ভবিসnু পাের চল। 
 
        মাsার আেs আেs বিলেতেছন, ‘েগৗর-িনতাi েতামরা dভাi।’ 
 
        ঠাকুরo oi গানিট গাiেত বিলেতেছন। ৈtেলাকয্ o ভেkরা সকেল িমিলয়া গাiেতেছন: 
 
 েগৗর িনতাi েতামরা dভাi পরম দয়াল েহ pভু! 
 
        ঠাকুরo েযাগদান কিরেলন। সমাp হiেল আর eকিট ধিরেলন: 
 
 যােদর হির বলেত নয়ন ঝের তারা dভাi eেসেছ ের। 
 যারা মার েখেয় েpম যােচ তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 যারা bেজর কানাi বলাi তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 যারা আচ ােল েকাল েদয় তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 
        oi গােনর সে  ঠাকুর আর eকটা গান গািহেতেছন: 
 
 নেদ টলমল টলমল কের েগৗরেpেমর িহেlােল ের। 
 
        ঠাকুর আবার ধিরেলন: 
 
 েক হিরেবাল হিরেবাল বিলেয় যায়? 
     যা ের মাধাi েজেন আয়। 
 বুিঝ েগৗর যায় আর িনতাi যায় ের। 
 যােদর েসানার নূপুর রাঙা পায়। 
 যােদর েনড়া মাথা েছঁড়া কাঁথা ের। 
 েযন েদিখ পাগেলরi pায়। 
 
        েছাট নেরন িবদায় লiেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- তুi বাপ-মােক খুব ভিk করিব। -- িকnt ঈ েরর পেথ বাধা িদেল মানিবিন। খুব েরাখ 
আনিব -- শালার বাপ! 
 
        েছাট নেরন -- েক জােন, আমার িকছু ভয় হয় না। 
 
        িগিরশ বািড় হiেত আবার আিসয়া uপিsত। ঠাকুর ৈtেলােকয্র সিহত আলাপ কিরয়া িদেতেছন; আর 
বিলেতেছন, ‘eকটু আলাপ েতামরা কর।’ eকটু আলােপর পর ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, ‘েসi গানিট আর 
eকবার,’ -- ৈtেলাকয্ গাiেতেছন: 
 

[িঝঁিঝট খাmাজ -- ঠুংরী ] 
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    জয় শচীনnন, েগৗর gণাকার, েpম-পরশমিণ, ভাব-রস-সাগর। 
    িকবা সুnর মুরিতেমাহন আঁিখর ন কনকবরণ, 
 িকবা মৃণালিনিnত, আজানুলিmত, েpম pসািরত, েকামল যুগল কর 
 িকবা rিচর বদন-কমল, েpমরেস ঢল ঢল, 
 িচকুর কুnল, চাr গ sল, হিরেpেম িবhল, aপrপ মেনাহর। 
 মহাভােব মি ত হির রেস রি ত, আনেn পুলিকত a , 
    pমt মাত , েসানার েগৗরা , 
    আেবেশ িবেভার a , aনুরােগ গরগর। 
    হিরgণগায়ক, েpমরস নায়ক, 
    সাধু-hিদর ক, আেলাকসামানয্, ভিkিসnু ীৈচতনয্, 
    আহা! ‘ভাi’ বিল চ ােল, েpমভের লন েকােল, 
    নােচন dবাh তুেল, হির েবাল হির বেল, 
    aিবরল ঝের জেল নয়েন িনরnর! 
    ‘েকাথা হির pাণধন’ -- বেল কের েরাদন, 
    মহােsদ কmন, h ার গজর্ন, 
    পুলেক েরামাি ত, শরীর কদিmত, 
        ধুলায় িবলুি ত সুnর কেলবর। 
    হির-লীলা-রস-িনেকতন, ভিkরস-psবণ; 
    দীনজনবাnব, বে র েগৗরব, ধনয্ ধনয্ ীৈচতনয্ েpম শশধর। 
 
        ‘েগৗর হােস কাঁেদ নােচ গায়’ -- ei কথা িনয়া ঠাকুর ভাবািব  হiয়া দাঁড়াiয়া পিড়েলন, -- eেকবাের 
বাহয্শূনয্! 
 
        িকি ৎ pকৃিতs হiয়া -- ৈtেলাকয্েক aনুনয় িবনয় কিরয়া বিলেতেছন, “eকবার েসi গানিট! -- িক 
েদিখলাম ের।” 
 
        ৈtেলাকয্ গাiেতেছন: 
 
 িক েদিখলাম ের, েকশব ভারতীর কুিটের, 
 aপrপ েজয্ািত; েগৗরা  মূরিত, dনয়েন েpম বেহ শত ধাের। 
 
        গান সমাp হiল। সnয্া হয়। ঠাকুর eখনo ভkসে  বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- বাজনা নাi! ভাল বাজনা থাকেল গান খুব জেম। (সহােসয্) বলরােমর 
আেয়াজন িক জান, -- বামুেনর েগাি  (গrিট) খােব কম, dধ েদেব hড়hড় কের! (সকেলর হাসয্) বলরােমর 
ভাব, -- আপনারা গাo আপনারা বাজাo! (সকেলর হাসয্) 
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ষ  পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o িবদয্ার সংসার -- ঈ রলােভর পর সংসার 
 
        সnয্া হiল। বলরােমর ৈবঠকখানায় o বারাnায় আেলা jালা হiল। ঠাকুর ীরামকৃ  জগেতর মাতােক 
pণাম কিরয়া, কের মূলমnt জপ কিরয়া মধরু নাম কিরেতেছন। ভেkরা চািরপাে র্ বিসয়া আেছন o েসi মধুর নাম 

িনেতেছন। িগিরশ, মাsার, বলরাম, ৈtেলাকয্ o aনয্ানয্ aেনক ভkরা eখনo আেছন। েকশবচিরত gেn 
ঠাকুেরর সংসার সmেn মত পিরবতর্েনর কথা যাহা েলখা আেছ, ৈtেলােকয্র সামেন েসi কথা utাপন কিরেবন, 
ভেkরা িঠক কিরয়ােছন। িগিরশ কথা আরm কিরেলন। 
 
        িতিন ৈtেলাকয্েক বিলেতেছন, “আপিন যা িলেখেছন -- েয সংসার সmেn eঁর মত পিরবতর্ন হেয়েছ, তা 
বstতঃ হয় নাi।” 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলাকয্ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- e-িদেকর আনn েপেল oটা ভাল লােগ না, ভগবােনর 
আনnলাভ করেল সংসার আলুনী েবাধ হয়। শাল েপেল আর বনাত ভাল লােগ না! 
 
        ৈtেলাকয্ -- সংসার যারা করেব তােদর কথা আিম বলিছ, -- যারা তয্াগী তােদর কথা বলিছ না। 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব েতামােদর িক কথা! -- যারা ‘সংসাের ধমর্’ ‘সংসাের ধমর্’ করেছ, তারা eকবার যিদ 
ভগবােনর আনn পায় তােদর আর িকছু ভাল লােগ না, কােজর সব আঁট কেম যায়, kেম যত আনn বােড় কাজ 
আর করেত পাের না, -- েকবল েসi আনn খঁুেজ খঁুেজ েবড়ায়! ভগবােনর আনেnর কােছ িবষয়ানn আর 
রমণানn! eকবার ভগবােনর আনেnর আsাদ েপেল েসi আনেnর জনয্ ছুেটাছুিট কের েবড়ায়, তখন সংসার 
থােক আর যায়। 
 
        “চাতক তৃ ায় ছািত েফেট যােc, -- সাত সমুd যত নদী পু িরণী সব ভরপুর! তবু েস জল খােব না! ছািত 
েফেট যােc তবু খােব না! sাতী নkেtর বৃি র জেলর জনয্ হাঁ কের আেছ! ‘িবনা sাতীিক জল সব ধূর!” 
 

[dআনা মদ o dিদক রাখা ] 
 
        “বেল dিদক রাখব। dআনা মদ েখেল মানুষ dিদক রাখেত চায়, আর খুব মদ েখেল িক আর dিদক রাখা 
যায়! 
 
        “ঈ েরর আনn েপেল আর িকছু ভাল লােগ না। তখন কািমনী-কা েনর কথা েযন বুেক বােজ। (ঠাকুর 
কীতর্েনর সুের বিলেতেছন) ‘আn  েলােকর আn  কথা, িকছু ভাল েতা লােগ না!’ তখন ঈ েরর জনয্ পাগল হয়, 
টাকা-ফাকা িকছুi ভাল লােগ না!” 
 
        ৈtেলাকয্ -- সংসাের থাকেত েগেল টাকাo েতা চাi, স য়o চাi। পাঁচটা দান-ধয্ান -- 
 
        ীরামকৃ  -- িক, আেগ টাকা স য় কের তেব ঈ র! আর দান-ধয্ান-দয়া কত! িনেজর েমেয়র িবেয়েত 
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হাজার হাজার টাকা খরচ -- আর পােশর বািড়েত েখেত পােc না। তােদর dিট চাল িদেত ক  হয় -- aেনক 
িহেসব কের িদেত হয়। েখেত পােc না েলােক, -- তা আর িক হেব, o শালারা মrক বাঁচুক, -- আিম আর আমার 
বািড়র সকেল ভাল থাকেলi হল। মুেখ বেল সবর্জীেব দয়া! 
 
        ৈtেলাকয্ -- সংসাের েতা ভাল েলাক আেছ, -- পু রীক িবদয্ািনিধ, ৈচতনয্েদেবর ভk। িতিন েতা সংসাের 
িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- তার গলা পযর্n মদ খাoয়া িছল, যিদ আর eকটু েখত তা হেল আর সংসার করেত পারত 
না। 
 
        ৈtেলাকয্ চুপ কিরয়া রiেলন। মাsার িগিরশেক জনািnেক বিলেতেছন, ‘তাহেল uিন যা িলেখেছন িঠক 
নয়।’ 
 
        িগিরশ -- তা হেল আপিন যা িলেখেছন o-কথা িঠক না? 
 
        ৈtেলাকয্ -- েকন, সংসাের ধমর্ হয় uিন িক মােনন না? 
 
        ীরামকৃ  -- হয়, -- িকnt jানলাভ কের থাকেত হয়, ভগবানেক লাভ কের থাকেত হয়। তখন ‘কল  
সাগের ভােস, তবু কল  না লােগ গায়।’ তখন পাঁকাল মােছর মেতা থাকেত পাের। ঈ রলােভর পর েয সংসার েস 
িবদয্ার সংসার। কািমনী-কা ন তােত নাi, েকবল ভিk, ভk আর ভগবান। আমারo মাগ আেছ, -- ঘের 
ঘিটবািটo আেছ, -- হের পয্ালােদর খাiেয় িদi, আবার যখন হাবীর মা eরা আেস eেদর জনয্o ভািব। 
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সpম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o aবতারতtt 
 
        eকজন ভk (ৈtেলােকয্র pিত) -- আপনার বiেয়েত েদখলাম আপিন aবতার মােনন না। ৈচতনয্েদেবর 
কথায় েদখলাম। 
 
        ৈtলেলাকয্ -- িতিন িনেজi pিতবাদ কেরেছন, -- পুরীেত যখন aৈdত o aনয্ানয্ ভেkরা ‘িতিনi ভগবান’ 
ei বেল গান কেরিছেলন, গান েন ৈচতনয্েদব ঘেরর দরজা বn কের িদেয়িছেলন। ঈ েরর aনn ঐ যর্। iিন 
েযমন বেলন ভk ঈ েরর ৈবঠকখানা। তা ৈবঠকখানা খুব সাজান বেল িক আর িকছু ঐ যর্ নাi? 
 
        িগিরশ -- iিন বেলন, েpমi ঈ েরর সারাংশ -- েয মানুষ িদেয় ঈ েরর েpম আেস তােকi আমােদর 
দরকার। iিন বেলন, গrর dধ বাঁট িদেয় আেস, আমােদর বাঁেটর দরকার। গrর শরীের aনয্ িকছু দরকার নাi; 
হাত, পা িক িশং। 
 
        ৈtেলাকয্ -- তাঁর েpমdg aনn pণালী িদেয় পড়েছ! িতিন েয aনnশিk! 
 
        িগিরশ -- oi েpেমর কােছ আর েকান শিk দাঁড়ায়? 
 
        ৈtেলাকয্ -- যাঁর শিk িতিন মেন করেল হয়! সবi ঈ েরর শিk। 
 
        িগিরশ -- আর সব তাঁর শিk বেট, -- িকnt aিবদয্া শিk। 
 
        ৈtেলাকয্ -- aিবদয্া িক িজিনস! aিবদয্া বেল eকটা িজিনস আেছ না িক? aিবদয্া eকিট aভাব। েযমন 
anকার আেলার aভাব। তাঁর েpম আমােদর পেk খুব বেট। তাঁর িবnুেত আমােদর িসnু! িকnt oiিট েয েশষ, 
eকথা বলেল তাঁর সীমা করা হল। 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলাকয্ o aনয্ানা ভkেদর pিত) -- হাঁ হাঁ, তা বেট। িকnt eকটু মদ েখেলi আমােদর েনশা 
হয়। ঁিড়র েদাকােন কত মদ আেছ েস িহসােব আমােদর কাজ িক! aনn শিkর খপের আমােদর কাজ িক? 
 
        িগিরশ (ৈtেলােকয্র pিত) -- আপিন aবতার মােনন? 
 
        ৈtেলাকয্ -- ভkেতi ভগবান aবতীণর্। aনn শিkর manifestation হয় না, -- হেত পাের না! -- 
েকান মানুেষi হেত পাের না। 
 
        িগিরশ -- েছেলেদর ‘bhেগাপাল’ বেল েসবা করেত পােরন, মহাপুrষেক ঈ র বেল িক পূজা করেত পারা 
যায় না? 
 
        ীরামকৃ  (ৈtেলােকয্র pিত) -- aনn ঢুকুেত চাo েকন? েতামােক ছঁুেল িক েতামার সব শরীরটা ছঁুেত 
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হেব? যিদ গ াsান কির তা হেল হিরdার েথেক গ াসাগর পযর্n িক ছঁুেয় েযেত হেব? ‘আিম েগেল ঘুিচেব জ াল’। 
যতkণ ‘আিম’ টুকু থােক ততkণ েভদবুিd। ‘আিম’ েগেল িক রiল তা েকu জানেত পাের না, -- মুেখ বলেত 
পাের না। যা আেছ তাi আেছ! তখন খািনকটা eঁেত pকাশ হেয়েছ আর বাদবািকটা oখােন pকাশ হেয়েছ, -- e-
সব মুেখ বলা যায় না। সিcদানn সাগর! -- তার িভতর ‘আিম’ ঘট। যতkণ ঘট ততkণ েযন dভাগ জল, -- 
ঘেটর িভতের eকভাগ, বািহের eক ভাগ। ঘট েভেঙ েগেল -- eক জল -- তাo বলবার েজা নাi! -- েক বলেব? 
 
        িবচারােn ঠাকুর ৈtেলােকয্র সে  িম ালাপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম েতা আনেn আছ? 
 
        ৈtেলাকয্ -- কi eখান েথেক uঠেলi আবার েযমন েতমিন হেয় যােব। eখন েবশ ঈ েরর udীপনা হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- জুেতা পের থাকেল, কাঁটা বেন আর তার ভয় নাi। ‘ঈ র সতয্ আর সব aিনতয্’ ei েবাধ 
ধাকেল কািমনী-কা েন আর ভয় নাi। 
 
        ৈtেলাকয্েক িম মুখ করাiেত বলরাম কkাnের লiয়া েগেলন। ীরামকৃ  ৈtেলােকয্র o তাঁহার মতালmী 
েলাকিদেগর ভkেদর িনকট বণর্না কিরেতেছন। রাত নয়টা হiল। 
 

[aবতারেক িক সকেল িচিনেত পাের? ] 
 
        ীরামকৃ  (িগিরশ, মিণ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- eর আিক জােনা! eকটা পাতকুয়ার বয্াঙ কখনo 
পৃিথবী েদেখ নাi; পাতকুয়ািট জােন; তাi িব াস করেব না েয, eকটা পৃিথবী আেছ। ভগবােনর আনেnর সnান 
পায় নাi, তাi ‘সংসার, সংসার’ করেছ। 
 
        (িগিরেশর pিত) -- “oেদর সে  বকেচা েকন? dii িনেয় aেছ। ভগবােনর আনেnর আsাদ না েপেল, েস 
আনেnর কথা বুঝেত পাের না। পাঁচবছেরর বালকেক িক রমণসুখ েবাঝােনা যায়? িবষয়ীরা েয ঈ র ঈ র কের, 
েস েশানা কথা। েযমন খুড়ী েজিঠরা েকাঁদল কের, তােদর কাছ েথেক বালেকরা েন েশেখ আর বেল, ‘আমার 
ঈ র আেছন’, ‘েতার ঈ েরর িদবয্।’ 
 
        “তা েহাক। oেদর েদাষ নাi। সকেল িক েসi aখ  সিcদানnেক ধরেত পাের? রামচndেক বারজন ঋিষ 
েকবল জানেত েপেরিছল। সকেল ধরেত পাের না। েকu সাধারণ মানুষ ভােব; -- েকu সাধু ভােব; d-চারজন 
aবতার বেল ধরেত পাের। 
 
        “যার েযমন পুঁিজ -- িজিনেসর েসiরকম দর েদয়। eকজন বাবু তার চাকরেক বলেল, তুi ei হীেরিট 
বাজাের িনেয় যা। আমায় বলিব, েক িক-রকম দর েদয়। আেগ েবgনoয়ালার কােছ িনেয় যা। চাকরিট pথেম 
েবgনoয়ালার কােছ েগল। েস েনেড় েচেড় েদেখ বলেল -- ভাi, নয় েসর েবgন আিম িদেত পাির! চাকরিট 
বলেল, ভাi আর eকটু oঠ, না হয় দশ েশর দাo। েস বলেল, আিম বাজার দেরর েচেয় েবিশ বেল েফেলিছ; eেত 
েতামায় েপাষায় েতা িদেয় যাo। চাকর তখন হাসেত হাসেত হীেরিট িফিরেয় িনেয় বাবুর কােছ বলেল, মহাশয়, 
েবgনoয়ালা নয় েসর েবgেনর েবিশ eকিটo েদেব না। েস বলেল, আিম বাজার দেরর েচেয় েবিশ বেল েফেলিছ। 
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        বাবু েহেস বলেল, আcা eবার কাপড়oয়ালার কােছ িনেয় যা। o েবgন িনেয় থােক, o আর কতদূর 
বুঝেব! কাপড়oয়ালার পুঁিজ eকটু েবিশ, -- েদিখ o িক বেল। চাকরিট কাপড়oয়ালার কােছ বলেল, oেহ eিট 
েনেব? কত দর িদেত পার? কাপড়oয়ালা বলেল, হাঁ িজিনসটা ভাল, eেত েবশ গয়না হেত পাের; -- তা ভাi আিম 
নয়েশা টাকা িদেত পাির। চাকরিট বলেল, ভাi আর-eকটু oঠ, তাহেল েছেড় িদেয় যাi; না হয় হাজার টাকাi 
দাo। কাপড়oয়ালা বলেল, ভাi, আর িকছু বেলা না; আিম বাজার দেরর েচেয় েবিশ বেল েফেলিছ; নয়েশা টাকার 
েবিশ eকিট টাকাo আিম িদেত পারব না। চাকর িফিরেয় িনেয় মিনেবর কােছ হাসেত হাসেত িফের েগল আর 
বলেল েয, কাপড়oয়ালা বেলেছ েয নেশা টাকার েবিশ eকিট টাকাo েস িদেত পারেব না! আরo েস বেলেছ, 
আিম বাজার দেরর েচেয় েবিশ বেল েফেলিছ। তখন তার মিনব হাসেত হাসেত বলেল, eiবার জhরীর কােছ যাo 
-- েস িক বেল েদখা যাক। চাকরিট জhরীর কােছ eল। জhরী eকটু েদেখi eকবাের বলেল, eকলাখ টাকা 
েদব।” 
 

[ঈ রেকািট o জীবেকািট ] 
 
        “সংসাের ধমর্ ধমর্ eরা করেছ। েযমন eকজন ঘের আেছ, -- সব বn, -- ছােদর ফুেটা িদেয় eকটু আেলা 
আসেছ। মাতার uপর ছাদ থাকেল িক সূযর্েক েদখা যায়? eকটু আেলা eেল িক হেব? কািমনী-কা ন ছাদ! ছাদ 
তুেল না েফলেল িক সূযর্েক েদখা যায়! সংসারী েলাক েযন ঘেরর িভতর বnী হেয় আেছ! 
 
        “aবতারািদ ঈ রেকািট। তারা ফাঁকা জায়গায় েবড়ােc। তারা কখনo সংসাের বd হয় না, -- বnী হয় না। 
তােদর ‘আিম’ েমাটা ‘আিম’ নয় -- সংসারী েলাকেদর মেতা। সংসারী েলাকেদর aহংকার, সংসারী েলাকেদর 
‘আিম’ -- েযন চতুিদর্েক পাঁিচল, মাথার uপর ছাদ; -- বািহের েকান িজিনস েদখা যায় না। aবতারািদর ‘আিম’ 
পাতলা ‘আিম’। e ‘আিম’র িভতর িদেয় ঈ রেক সবর্দা েদখা যায়। েযমন eকজন েলাক পাঁিচেলর eকপােশ 
দাঁিড়েয় আেছ, -- পাঁিচেলর dিদেকi aনn মাঠ। েসi পাঁিচেলর গােয় যিদ েফাকর থােক পাঁিচেলর oধাের সব 
েদখা যায়। বড় েফাকর জেল আনােগানাo হয়। aবতারািদর ‘আিম’ oi েফাকরoয়ালা পাঁিচল। পাঁিচেলর eধাের 
থাকেলo aনn মাঠ েদখা যায়; -- eর মােন, েদহধারণ করেলo তারা সবর্দা েযােগেতi থােক! আবার iেc হেল 
বড় েফাকেরর oধাের িগেয় সমািধs হয়। আবার বড় েফাকর হেল আনােগানা করেত পাের; সমািধs হেলo আবার 
েনেম আসেত পাের।” 
 
        ভেkরা aবাk  হiয়া aবতারতtt িনেত লািগেলন। 
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ীরামকৃে র কিলকাতায় ভkমিnের আগমন -- 
ীযুk িগিরশ েঘােষর বাটীেত uৎসব 

 
pথম পিরেcদ 

 
ঠাকুর ীরামকৃ  বলরােমর বাটীেত anর সে  

[নেরnd, মাsার, েযাগীন, বাবুরাম, রাম, ভবনাথ, বলরাম, চুিন ] 
 
        kবার (12i ৈবশাখ, 1292) ৈবশােখর kা দশমী, 24েশ eিpল, 1885 ী াb। ঠাকুর ীরামকৃ  
আজ কিলকাতায় আিসয়ােছন। মাsার আnাজ েবলা eকটার সময় বলরােমর ৈবঠকখানায় িগয়া েদেখন, ঠাকুর 
িনিdত। d-eকিট ভk কােছ িব াম কিরেতেছন। 
 
        মাsার eকপাে র্ বিসয়া েসi সুp বালক-মূিতর্ েদিখেতেছন। ভািবেতেছন, িক আ যর্, ei মহাপুrষ, iিনo 
pাকৃত েলােকর নয্ায় িনdায় aিভভুত হiয়া iয়া আেছন। iিনo জীেবর ধমর্ sীকার কিরয়ােছন। 
 
        মাsার আেs আেs eকখািন পাখা লiয়া হাoয়া কিরেতেছন। িকছুkণ পের ঠাকুর ীরামকৃে র িনdাভ  
হiল। eেলােথেলা হiয়া িতিন uিঠয়া বিসেলন। মাsার ভূিম  হiয়া তাঁহােক pণাম o তাঁহার পদধূিল gহণ 
কিরেলন। 
 

[ ীরামকৃে র pথম aসুেখর স ার -- eিpল 1885 ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত সেsেহ) -- ভাল আছ? েক জােন বাপু! আমার গলায় িবিচ হেয়েছ। েশষ রােt 
বড় ক  হয়। িকেস ভাল হয় বাপু? (িচিnত হiয়া) -- আেমর amল কেরিছল, সব eকটু eকটু েখলুম। (মাsােরর 
pিত) -- েতামার পিরবার েকমন আেছ? েসিদন কািহল েদখলুম; ঠা া eকটু eকটু েদেব। 
 
        মাsার -- আjা, ডাব-টাব? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, িমছিরর সরবৎ খাoয়া ভাল। 
 
        মাsার -- আিম রিববার বািড় িগেয়িছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ কেরছ। বািড়েত থাকা েতামার সুিবেধ। বাপ-টাপ সকেল আেছ, েতামায় সংসার তত 
েদখেত হেব না। 
 
        কথা কিহেত কিহেত ঠাকুেরর মুখ কাiেত লািগল। তখন বালেকর নয্ায় িজjাসা কিরেতেছন, (মাsােরর 
pিত) -- আমার মুখ কুেc। সবাi-eর িক মুখ কুেc? 
 
        মাsার -- েযাগীনবাবু, েতামার িক মুখ কুেc? 
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        েযাগীনd -- না; েবাধ হয়, oরঁ গরম হেয়েছ। 
 
        eঁেড়দার েযাগীন ঠাকুেরর anর ; eকজন তয্াগী ভk। 
 
        ঠাকুর eেলােথেলা হেয় বেস আেছন। ভেkরা েকহ েকহ হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েযন মাi িদেত বেসিছ। (সকেরর হাসয্) আcা, মুখ কুেc, তা নয্াশপািত খাব? িক 
জামrল? 
 
        বাবুরাম -- তাi বরং আিন েগ -- জামrল। 
 
        ীরামকৃ  -- েতার আর েরৗেd িগেয় কাজ নাi। 
 
        মাsার পাখা কিরেতিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- থাক, তুিম aেনকkণ -- 
 
        মাsার -- আjা, ক  হেc না। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- হেc না? 
 
        মাsার িনকটবতর্ী eকিট sুেল aধয্াপনা কাযর্ কেরন। িতিন eকটার সময় পড়ান হiেত িকি ৎ aবসর 
পাiয়া আিসয়ািছেলন। eiবার sুেল আবার যাiবার জনয্ গােtাtান কিরেলন o ঠাকুেরর পাদবnনা কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ekণi যােব? 
 
        eকজন ভk -- sুেল eখনo ছুিট হয় নাi। uিন মােঝ eকবার eেসিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- েযমন িগিn -- সাত-আটিট েছেল িবেয়ন -- সংসাের রাতিদন কাজ -- 
আবার oর মেধয্ eক-eকবার eেস sামীর েসবা কের যায়। (সকেলর হাসয্) 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীযুk বলরােমর বাটীেত anর সে  
 
        চারেটর oর s ুেলর ছুিট হiল, মাsার বলরামবাবুর বািহেরর ঘের আিসয়া েদেখন, ঠাকুর সহাসয্বদন, 
বিসয়া আেছন। সংবাদ পাiয়া eেক eেক ভkগণ আিসয়া জুিটেতেছন। েছাট নেরন o রাম আিসয়ােছন। নেরnd 
আিসয়ােছন। মাsার pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। বাটীর িভতর হiেত বলরাম থালায় কিরয়া ঠাকুেরর জনয্ 
েমাহনেভাগ পাঠাiয়ােছন, েকন না, ঠাকুেরর গলায় িবিচ হiয়ােছ। 
 
        ীরামকৃ  (েমাহনেভাগ েদিখয়া, নেরেndর pিত) -- oের মাল eেতেছ! মাল! মাল! খা! খা! (সকেলর 
হাসয্) 
 
        kেম েবলা পিড়েত লািগল। ঠাকুর িগিরেশর বািড় যাiেবন, েসখােন আজ uৎসব। ঠাকুরেক লiয়া িগিরশ 
uৎসব কিরেবন। ঠাকুর বলরােমর িdতল ঘর হiেত নািমেতেছন। সে  মাsার প ােত আরo d-eকিট ভk। 
েদuিড়র কােছ আিসয়া েদেখন, eকিট িহn ুsানী িভখারী গান গািহেতেছ। রামনাম িনয়া ঠাকুর দাঁড়াiেলন। 
দিkণাসয্। েদিখেত েদিখেত মন anমুর্খ হiেতেছ। eirপভােব খািনকkণ দাঁড়াiয়া রিহেলন; মাsার বিলেলন, 
“েবশ সুর।” eকজন ভk িভkুকেক চািরিট পয়সা িদেলন। 
 
        ঠাকুর েবাসপাড়ার গিলেত pেবশ কিরয়ােছন। হািসেত হািসেত মাsারেক বলেলন, “হয্াঁগা, িক বেল? 
‘পরমহংেসর েফৗজ আসেছ’? শালারা বেল িক।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

aবতার o িসd-পুrেষর pেভদ -- মিহমা o িগিরেশর িবচার 
 
        ভkসে  ঠাকুর িগিররেশর বািহেরর ঘের pেবশ কিরেলন। িগিরশ aেনকgিল ভkেক িনমntণ 
কিরয়ািছেলন। তাঁহারা aেনেকi সমেবত হiয়ােছন। ঠাকুর আিসয়ােছন িনয়া সকেল দ ায়মান হiয়া রিহেলন। 
ঠাকুর সহাসয্বদেন আসন gহণ কিরেলন। ভেkরাo সকেল বিসেলন। িগিরশ, মিহমাচরণ, রাম, ভবনাথ iতয্ািদ 
aেনক ভk বিসয়ািছেলন। e ছাড়া ঠাকুেরর সে  aেনেক আিসেলন, বাবুরাম, েযাগীন, di নেরnd, চুিন, বলরাম 
iতয্ািদ। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরেণর pিত) -- িগিরশ েঘাষেক বললুম, েতামার নাম কের, ‘eকজন েলাক আেছ -- 
গভীর, েতামার eক হাঁটু জল।’ তা eখন যা বেলিছ িমিলেয় দাo েদিখ। েতামরা dজেন িবচার কেরা, িকnt রফা 
কেরা না। (সকেলর হাসয্) 
 
        মিহমাচরণ o িগিরেশর িবচার হiেত লািগল। eকটু আরm হiেত না হiেত রাম বিলেলন, “o-সব থাক -- 
কীতর্ন েহাক।” 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- না, না; eর aেনক মােন আেছ। eরা iংিলশময্ান, eরা িক বেল েদিখ। 
 
        মিহমাচরেণর মত -- সকেলi ীকৃ  হেত পাের, সাধন কিরেত পািরেলi হiল। িগিরেশর মত -- ীকৃ  
aবতার, মানুষ হাজার সাধন কrক, aবতােরর মেতা হiেত পািরেব না। 
 
        মিহমাচরণ -- িকরকম জােনন? েযমন েবলগাছটা আমগাছ হেত পাের pিতবnক পথ েথেক েগেলi হল। 
েযােগর pিkয়া dারা pিতবnক চেল যায়। 
 
        িগিরশ -- তা মশাi যাi বলুন, েযােগর pিkয়াi বলুন আর যাi বলুন, েসিট হেত পাের না। কৃ i কৃ  
হেত পােরন। যিদ েসi সব ভাব, মেন কrন রাধার ভাব কাr িভতের থােক, তেব েস বয্িk েসi-i; aথর্াৎ েস 
বয্িk রাধা sয়ং। ীকৃে র সমs ভাব যিদ কাr িভতর েদখেত পাi, তখন বুঝেত হেব, ীকৃ েকi েদখিছ। 
 
        মিহমাচরণ িবচার েবিশদূর লiয়া যাiেত পািরেলন না। aবেশেষ eক-রকম িগিরেশর কথায় সায় িদেলন। 
 
        মিহমাচরণ (িগিরেশর pিত) -- হাঁ মহাশয়, di-i সতয্। jানপথ েসo তাঁর icা; আবার েpমভিk, তাঁর 
icা। iিন েযমন বেলন, িভn পথ িদেয় eক জায়গােতi েপৗঁছােনা যায়। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত eকােn) -- েকমন, িঠক বলিছ না? 
 
        মিহমা -- আjা, যা বেলেছন। di-i সতয্। 
 
        ীরামকৃ  -- আপিন েদখেল, oর (িগিরেশর) িক িব াস! জল েখেত ভুেল েগল। আপিন যিদ না মানেত, 
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তাহেল টঁুটু িছঁেড় েখত, েযমন কুকুের মাংস খায়। তা েবশ হল। dজেনর পিরচয় হল, আর আমারo aেনকটা জানা 
হল। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঠাকুর কীতর্নানেn 
 
        কীতর্িনয়া দলবেলর সিহত uপিsত। ঘেরর মাঝখােন বিসয়া আেছ। ঠাকুেরর iি ত হiেলi কীতর্ন আরm 
হয়। ঠাকুর aনুমিত িদেলন। 
 
        রাম ( ীরামকৃে র pিত) -- আপিন বলুন eরা িক গাiেব? 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক বলব? -- (eকটু িচnা কিরয়া) আcা, aনুরাগ। 
 
        কীতর্িনয়া পূবর্রাগ গাiেতেছন: 
 
 আের েমার েগারা িdজমিণ। 
 রাধা রাধা বিল কােn, েলাটায় ধরণী।। 
 রাধানাম জেপ েগারা পরম যতেন। 
 সুরধুনী ধারা বেহ arণ নয়েন।। 
 kেণ kেণ েগারা akগ ভূেম গিড় যায়। 
 রাধানাম বিল kেণ kেণ মুরছায়।। 
 পুলেক পুরল তনু গদ গদ েবাল। 
 বাসু কেহ েগারা েকন eত uতেরাল।। 
 
        কীতর্ন চিলেত লািগল। যমুনাতেট pথম কৃ দশর্ন aবিধ ীমতীর aবsা সখীগণ বিলেতেছন: 
 
 ঘেরর বািহের দে  শতবার, িতেল িতেল আiেস যায়। 
 মন uচাটন িনঃ াস সঘন, কদm কানেন চায়।। 
         (রাi eমন েকেন বা ৈহল)। 
 gr dr জন, ভয় নািহ মন, েকাথা বা িক েদব পাiল।। 
 সদাi চ ল, বসন a ল, সmরণ নািহ কের। 
 বিস বিস থািক, uঠেয় চমিক, ভূষণ খিসয়া পেড়।। 
 বয়েস িকেশারী রাজার কুমারী, তােহ কুলবধূ বালা। 
 িকবা aিভলােষ, আছেয় লালেস, না বুিঝ তাহার ছলা।। 
 তাহার চিরেত, েহন বুিঝ িচেত, হাত বাড়াiল চােn। 
 চ ীদাস কয়, কির aনুনয়, েঠেকেছ কািলয়া ফােn।। 
 
        কীতর্ন চিলেত লািগল -- ীমতীেক সখীগণ বিলেতেছন: 
 
         কহ কহ সুবদনী রােধ! িক েতার হiল িবেরােধ।। 
         েকন েতাের আনমন েদিখ। কােহ নেখ িkিত তেল িলিখ।। 
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 েহমকািn ঝামর ৈহল। রা াবাস খিসয়া পিড়ল।। 
 আঁিখযুগ arণ হiল। মুখপd কাiয়া েগল।। 
 eমন হiল িক লািগয়া। না কিহেল ফািট যায় িহয়া।। 
 eত িন কেহ ধিন রাi। ীযdনnন মুখ চাi।। 
 
        কীতর্িনয়া আবার গাiল -- ীমতী বংশী িন িনয়া পাগেলর নয্ায় হiয়ােছন। সখীগেণর pিত ীমতীর 
uিk: 
 
 কদেmর বেন, থােক েকাn  জেন, েকমন শবd  আিস। 
 eক আচিmেত, বেণর পেথ, মরেম রহল পিশ।। 
 সাnােয় মরেম, ঘুচায়া ধরেম, কিরল পাগিল পারা। 
 িচত িsর নেহ, েশায়াস বারেহ, নয়েন বহেয় ধারা।। 
 িক জািন েকমন, েসi েকান জন, eমন শবd  কের। 
 না েদিখ তাহাের, hদয় িবদের, রিহেত না পাির ঘের।। 
 পরাণ না ধের, কন কন কের, রেহ দরশন আেশ। 
 যবh ঁ েদিখেব, পরাণ পাiেব, কহেয় udব দােস।। 
 
        গান চিলেত লািগল। ীমতীর কৃ দশর্ন জনয্ pাণ বয্াকুল হiয়ােছ। ীমতী বিলেতেছন: 
 
 পিহেল িননু, aপrপ িন, কদm কানন ৈহেত। 
 তারপর িদেন, ভােটর বণর্েন, িন চমিকত িচেত।। 
 আর eকিদন, েমার pাণ-সখী কিহেল যাহার নাম, 
        (আহা সকল মাধুযর্ময় কৃ  নাম)। 
 gিণগণ গােন, িননু বেণ, তাহার e gণgাম।। 
 সহেজ aবলা, তােহ কুলবালা, grজন jালা ঘের। 
 েস েহন নাগের, আরিত বাঢ়েয়, েকমেন পরাণ ধের। 
 ভািবয়া িচিnয়া, মেন দঢ়াiনু, পরাণ বিহবার নয়। 
 কহত uপায় ৈকেছ িমলেয়, দাস udেব কয়।। 
 
        “আহা সকল মাধুযর্ময় কৃ নাম!” ei কথা িনয়া ঠাকুর আর বিসেত পািরেলন না। eেকবাের বাহয্শূনয্, 
দ ায়মান। সমািধs! ডানিদেক েছাট নেরন দাঁড়াiয়া। eকটু pকৃিতs হiয়া মধুর কে  “কৃ ” “কৃ ” ei কথা 
সাrনয়েন বিলেতেছন। kেম পুনবর্ার আসন gহণ কিরেলন। 
 
        কীতর্িনয়া আবার গাiেতেছন। িবশাখা েদৗিড়য়া িগয়া eকখািন িচtপট আিনয়া ীমতীর সmুেখ ধিরেলন। 
িচtপেট েসi ভুবনর নrপ। ীমতী পটদশর্েন বিলেলন, ei পেট যাঁেক েদখিছ, তাঁেক যমুনাতেট েদখা aবিধ 
আমার ei দশা হেয়েছ। 
 
        কীতর্ন -- ীমিতর uিk -- 
  
 েয েদেখিছ যমুনাতেট। েসi েদিখ ei িচtপেট।। 



1885, 24েশ eিpল 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 যার নাম কিহল িবশাখা। েসi ei পেট আেছ েলখা।। 
 যাহার মুরলী িন। েসi বেট ei রিসকমিণ।। 
 আধমুেখ যার gণ গাঁথা। দূতীমুেখ িন যার কথা।। 
 ei েমার হiয়ােছ pাণ। iহা িবেন েকহ নেহ আন।। 
 eত কিহ মূরিছ পড়েয়। সখীগণ ধিরয়া েতালেয়।। 
 পুনঃ কেহ পাiয়া েচতেন। িক েদিখনু েদখায় েস জেন।। 
 সখীগণ করেয় আ াস। ভেণ ঘনশয্াম দাস।। 
 
        ঠাকুর আবার uিঠেলন, নেরndািদ সাে াপা  লiয়া uc সংকীতর্ন কিরেতেছন: 
 
        (1) -- যােদর হির বলেত নয়ন ঝের তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 (যারা আপিন েকেঁদ জগৎ কাঁদায়)    (যারা মার েখেয় েpম যােচ) 
     (যারা bেজর কানাi বলাi)     (যারা bেজর মাখন েচার) 
 (যারা জািতর িবচার নািহ কের)     (যারা আপামের েকাল েদয়) 
 (যারা আপিন েমেত জগৎ মাতায়)     (যারা হির হেয় হির বেল)। 
     (যারা জগাi মাধাi udািরল)     (যারা আপন পর নািহ বােচ)। 
     জীব তরােত তারা dভাi eেসেছ ের।   (িনতাi েগৗর) 
 
        (2) -- নেদ টলমল টলমল কের, েগৗরেpেমর িহেlােল ের। 
 
        ঠাকুর আবার সমািধs! 
 
        ভাব uপষম হiেল আবার আসন gহণ কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েকাn  িদেক সুমুখ িফের বেসিছলাম, eখন মেন নাi। 
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প ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o নেরnd -- হাজরার কথা -- ছলrপী নারায়ণ 
 
        ঠাকুর, ভাব uপশেমর পর ভkসে  কথা কিহেতেছন। 
 
        নেরnd ( ীরামকৃে র pিত) -- হাজরা eখন ভাল হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুi জািনস িন, eমন েলাক আেছ, বগেল iট, মুেখ রাম রাম বেল। 
 
        নেরnd -- আjা না, সব িজjাসা করলুম, তা েস বেল, ‘না’। 
 
        ীরামকৃ  -- তার িন া আেছ, eকটু জপটপ কের। িকnt aমন! -- গােড়ায়ানেক ভাড়া েদয় না! 
 
        নেরnd -- আjা না, েস বেল েতা ‘িদেয়িছ’ -- 
 
        ীরামকৃ  -- েকাথা েথেক েদেব? 
 
        নেরnd -- রামলাল টামলােলর কাছ েথেক িদেয়েছ, েবাধ হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তুi সব কথা িজjাসা িক কেরিছস? 
 
        “মােক pাথর্না কেরিছলাম, মা, হাজরা যিদ ছল হয়, eখান েথেক সিরেয় দাo। oেক েসi কথা বেলিছলাম। 
o িকছুিদন পের eেস বেল, েদখেল আিম eখনo রেয়িছ। (ঠাকুেরর o সকেলর হাসয্) িকnt তারপের চেল েগল। 
 
        “হাজরার মা রামলালেক িদেয় বেল পািঠেয়িছল, ‘হাজরােক eকবার রামলােলর খুেড়ামশায় েযন পািঠেয় 
েদন। আিম েকঁেদ েকঁেদ েচােখ েদখেত পাi না।’ আিম হাজরােক aেনক কের বললুম, বুেড়া মা, eকবার েদখা 
িদেয় eস; তা েকান মেত েগল না। তার মা েশেষ েকঁেদ েকঁেদ মের েগল।” 
 
        নেরnd -- eবাের েদেশ যােব। 
 
        ীরামকৃ  -- eখন েদেশ যােব, ঢয্ামনা শালা! দূর দূর, তুi বুিঝস না। েগাপাল বেলেছ, িসঁিথেত হাজরা 
কিদন িছল। তারা চাল িঘ সব িজিনস িদত। তা বেলিছল, e িঘ e চাল িক আিম খাi? ভাটপাড়ায় ঈেশেনর সে  
িগছল। ঈেশনেক নািক বেলেছ, বােহয্ যাবার জল আনেত। ei বামুনরা সব েরেগ িগছল। 
 
        নেরnd -- িজjাসা কেরিছলমু, তা েস বেল, ঈশানবাবু eিগেয় িদেত িগছল। আর ভাটপাড়ায় aেনক 
বামুেনর কােছ মানo হেয়িছল! 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- oiটুকু জপতেপর ফল। 
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        “আর িক জােনা, aেনকটা লkেণ হয়। েবঁেট, েডাব কাটা কাটা গা, ভাল লkণ নয়। aেনক েদিরেত jান 
হয়।” 
 
        ভবনাথ -- থাk  থাk  -- o-সব কথায়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা নয়। (নেরেndর pিত) -- তুi নািক েলাক িচিনস, তাi েতােক বলিছ। আিম হাজরােক o 
সকলেক িকরকম জািন, জািনস? আিম জািন, েযমন সাধুrপী নারায়ণ, েতমিন ছলrপী নারায়ণ, লুcrপী 
নারায়ণ! (মিহমাচরেণর pিত) -- িক বল েগা? সকলi নারায়ণ। 
 
        মিহমাচরণ -- আjা, সবi নারায়ণ। 
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ষ  পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o েগাপীেpম 
 
        িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- মহাশয়, eকা ী েpম কােক বেল? 
 
        ীরামকৃ  -- eকা ী, িকনা, ভালবাসা eকিদক েথেক। েযমন জল হাঁসেক চােc না, িকnt হাঁস জলেক 
ভালবােস। আবার আেছ সাধারণী, সম সা, সমথর্া। সাধারণী েpম -- িনেজর সুখ চায়, তুিম সুখী হo আর না হo, 
েযমন চndাবলীর ভাব। আবার সম সা, আমারo সুখ েহাক, েতামারo েহাক। e খুব ভাল aবsা। 
 
        “সকেলর uc aবsা, -- সমথর্া। েযমন ীমতীর। কৃ সুেখ সুখী, তুিম সুেখ থাক, আমার যাi েহাক। 
 
        “েগাপীেদর ei ভাব বড় uc ভাব। 
 
        “েগাপীরা েক জান? রামচnd বেন বেন মণ করেত করেত -- ষি  সহs ঋিষ বেসিছেলন, তােদর িদেক 
eকবার েচেয় েদেখিছেলন, সেsেহ! তাঁরা রামচndেক েদখবার জনয্ বয্াকলু হেয়িছেলন। েকান েকান পুরােণ আেছ, 
তারাi েগাপী।” 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়! anর  কাহােক বেল? 
 
        ীরামকৃ  -- িকরকম জােনা? েযমন নাটমিnেরর িভতের থাম, বাiেরর থাম। যারা সবর্দা কােছ থােক, 
তারাi anর । 
 

[jানেযাগ o ভিkেযােগর সমnয় -- ভরdাজািদ o রাম -- পূবর্কথা -- 
arপদশর্ন -- সাকার তয্াগ -- ী ীমা দিkেণ ের ] 

 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরেণর pিত) -- িকnt jানী rপo চায় না, aবতারo চায় না। রামচnd বেন েযেত েযেত 
কতকgিল ঋিষেদর েদখেত েপেলন। তাঁরা রামেক খুব আদর কের আ েম বসােলন। েসi ঋিষরা বলেলন, রাম 
েতামােক আজ আমরা েদখলুম, আমােদর সকল সফল হল। িকnt আমরা েতামােক জািন দশরেথর েবটা। 
ভরdাজািদ েতামােক aবতার বেল; আমরা িকnt তা বিল না, আমরা েসi aখ  সিcদানেnর িচnা কির। রাম 
pসn হেয় হাসেত লাগেলন। 
 
        “uঃ, আমার িক aবsা েগেছ! মন aখে  লয় হেয় েযত! eমন কতিদন! সব ভিk-ভk তয্াগ করলুম! 
জড় হলুম! েদখলুম, মাথাটা িনরাকার, pাণ যায় যায়! রামলােলর খুড়ীেক ডাকব মেন করলুম! 
 
        “ঘের ছিব-টিব যা িছল, সব সিরেয় েফলেত বললুম। আবার hশঁ যখন আেস, তখন মন েনেম আসবার 
সময় pাণ আটুপাটু করেত থােক! েশেষ ভাবেত লাগলুম, তেব িক িনেয় থাকব! তখন ভিk-ভেkর uপর মন 
eল। 
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        “তখন েলাকেদর িজjাসা কের েবড়ােত লাগলুম েয, e আমার িক হল! েভালানাথ1 বলেল, ভারেত2 
আেছ’। সমািধs েলাক যখন সমািধ েথেক িফরেব, তখন িক িনেয় থাকেব? কােজi ভিk-ভk চাi। তা না হেল 
মন দাঁড়ায় েকাথা? 

                                                 
1 েভালানাথ মুেখাপাধয্ায় তখন রাসমিণর ঠাকুর বািড়র মুhরী িছেলন, পের খাজাি  হiয়ািছেলন। 
2 মহাভারত। 
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সpম পিরেcদ 
 

সমািধs িক েফের? ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- কুয়ার িসং1 
 
        মিহমাচরণ ( ীরামকৃে র pিত) -- মহাশয়, সমািধs িক িফরেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত eকােn) -- েতামায় eকলা eকলা বলব; তুিমi eকথা েশানবার uপযুk। 
 
        “কুয়ার িসং oi কথা িজjাসা করত। জীব আর ঈ র aেনক তফাত। সাধন-ভজন কের সমািধ পযর্n 
জীেবর হেত পাের। ঈ র যখন aবতীণর্ হন, িতিন সমািধs হেয়o আবার িফরেত পােরন। জীেবর থাক -- eরা 
েযন রাজার কমর্চারী। রাজার বারবািড় পযর্n eেদর গতায়াত। রাজার বািড় সাততলা, িকnt রাজার েছেল 
সাততলায় আনােগানা করেত পাের, আবার বাiেরo আসেত পাের। েফের না, েফের না, সব বেল। তেব শ রাচাযর্ 
রামানুজ eরা সব িক? eরা ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছল।” 
 
        মিহমাচরণ -- তাi েতা; তা না হেল gn িলখেল েকমন কের? 
 
        ীরামকৃ  -- আবার েদখ, phাদ, নারদ, হনুমান, eরাo সমািধর পর ভিk েরেখিছল। 
 
        মিহমাচরণ -- আjা হাঁ। 
 

[ ধু jান বা jানচচর্া -- আর সমািধর পর jান -- িবদয্ার আিম ] 
 
        ীরামকৃ  -- েকu েকu jানচচর্া কের বেল মেন কের, আিম িক হiিছ। হয়েতা eকটু েবদাn পেড়েছ। 
িকnt িঠক jান হেল aহংকার হয় না, aথর্াৎ যিদ সমািধ হয়, আর মানুষ তাঁর সে  eক হেয় যায়, তাহেল আর 
aহংকার থােক না। সমািধ না হেল িঠক jান হয় না। সমািধ হেল তাঁর সে  eক হoয়া যায়। aহং থােক না। 
 
        “িকরকম জােনা? িঠক dপুর েবলা সূযর্ িঠক মাথার uপর uেঠ। তখন মানুষটা চািরিদেক েচেয় েদেখ, আর 
ছায়া নাi। তাi িঠক jান হেল -- সমািধs হেল -- aহংrপ ছায়া থােক না। 
 
        “িঠক jান হবার পর যিদ aহং থােক, তেব েজেনা, ‘িবদয্ার আিম’ ‘ভিkর আিম’ ‘দাস আিম’। েস 
‘aিবদয্ার আিম’ নয়। 
 
        “আবার jান ভিk diিটi পথ -- েয পথ িদেয় যাo, তাঁেকi পােব। jানী eকভােব তাঁেক েদেখ, ভk 
আর-eকভােব তাঁেক েদেখ। jানীর ঈ র েতেজাময়, ভেkর রসময়।” 
 

[ ীরামকৃ  o মাকর্ে য়চ ীবিণর্ত aসুরিবনােশর aথর্ ] 
 
        ভবনাথ কােছ বিসয়ােছন o সমs িনেতেছন। ভবনাথ নেরেndর ভারী aনুগত o pথম pথম bাhসমােজ 
                                                 
1 কুয়ার িসং িসপািহেদর হািভলদার 
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সবর্দা যাiেতন। 
 
        ভবনাথ ( ীরামকৃে র pিত) -- আমার eকটা িজjাসা আেছ। আিম চ ী বুঝেত পারিছ না। চ ীেত েলখা 
আেছ েয, িতিন সব টক টক মারেছন। eর মােন িক? 
 
        ীরামকৃ  -- o-সব লীলা। আিমo ভাবতুম oi কথা। তারপর েদখলুম সবi মায়া। তাঁর সৃি o মায়া, তাঁর 
সংহারo মায়া। 
 
        ঘেরর পি মিদেকর ছােদ পাতা হiয়ােছ। eiবার িগিরশ ঠাকুরেক o ভkিদগেক আhান কিরয়া লiয়া 
েগেলন। ৈবশাখ kা দশমী। জগৎ হািসেতেছ। ছাদ চndিকরেণ pািবত। e-িদেক ঠাকুর ীরামকৃ েক সmুেখ 
রািখয়া ভেkরা pসাদ পাiেত বিসয়ােছন। সকেলi আনেn পিরপূণর্। 
 
        ঠাকুর “নেরnd” “নেরnd” কিরয়া পাগল। নেরnd সmুেখ পঙ্ িkেত aনয্ানয্ ভkসে  বিসয়ােছন। মােঝ 
মােঝ ঠাকুর নেরেndর খবর লiেতেছন। aেধর্ক খাoয়া হiেত না হiেত ঠাকুর হঠাৎ নেরেndর কােছ িনেজর পাত 
েথেক দi o তরমুেজর পানা লiয়া uপিsত। বিলেলন, “নেরnd তুi eiটুকু খা।” ঠাকুর বালেকর নয্ায় আবার 
েভাজেনর আসেন িগয়া uপিব  হiেলন। 
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ীরামকৃ  কিলকাতায় বসু বলরােম-মিnের 
 

pথম পিরেcদ 
 

নেরনd o হাজরা মহাশয় 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বলরােমর িdতেলর ৈবঠকখানায় ভkসে  বিসয়া আেছন। সহাসয্বদন। ভkেদর সে  
কথা কিহেতেছন। নেরnd, মাsার, ভবনাথ, পূণর্, পlু, েছাট নেরন, িগিরশ, রামবাবু, িdজ, িবেনাদ iতয্ািদ aেনক 
ভk চতুিদর্েক বিসয়া আেছন। 
 
        আজ শিনবার (27েশ ৈবশাখ, 1292) -- েবলা 3টা -- ৈবশাখ কৃ াদশমী, 9i েম, 1885। 
 
        বলরাম বািড়েত নাi, শরীর aসুs থাকােত, মুে ের জলবায়ু পিরবতর্ন কিরেত িগয়ােছন। েজয্ া কনয্া 
(eযন sগর্গতা) ঠাকুর o ভkেদর িনমntণ কিরয়া আিনয়া মেহাৎসব কিরয়ােছন। ঠাকুর খাoয়া-দাoয়ার পর eকটু 
িব াম কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর মাsারেক বারবার িজjাসা কিরেতেছন, “তুিম বল, আিম িক uদার?” ভবনাথ সহােসয্ বিলেতেছন, 
“uিন আর িক বলেবন, চুপ কের থাকেবন!” 
 
        eকজন িহn ুsানী িভখারী গান গাiেত আিসয়ােছন। ভেkরা di-eকিট গান িনেলন। গান নেরেndর ভাল 
লািগয়ােছ। িতিন গায়কেক বিলেলন, ‘আবার গাo।’ 
 
        ীরামকৃ  -- থাk  থাk , আর কাজ নাi, পয়সা েকাথায়? (নেরেndর pিত) তুi েতা বলিল! 
 
        ভk (সহােসয্) -- মহাশয়, আপনােক আমীর ঠাoেরেছ; আপিন তািকয়া েঠসান িদয়া বিসয়া আেছন -- 
(সকেলর হাসয্)। 
 
        ীরামকৃ  (হািসয়া) -- বয্ারাম হেয়েছ, ভাবেত পাের। 
 
        হাজরার aহংকােরর কথা পিড়ল। েকানo কারেণ দিkেণ েরর কালীবাটী তয্াগ কিরয়া হাজরার চিলয়া 
আিসেত হiয়ািছল। 
 
        নেরnd -- হাজরা eখন মানেছ, তার aহংকার হেয়িছল। 
 
        ীরামকৃ  -- o-কথা িব াস কেরা না। দিkেণ ের আবার আসবার জনয্ orপ কথা বলেছ। (ভkিদগেক) 
নেরnd েকবল বেল, ‘হাজরা খুব েলাক।’ 
 
        নেরnd -- eখনo বিল। 
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        ীরামকৃ  -- েকন? eত সব নিল। 
 
        নেরnd -- েদাষ eকটু, -- িকnt gণ aেনকটা। 
 
        ীরামকৃ  -- িন া আেছ বেট। 
 
        “েস আমায় বেল, eখন েতামার আমােক ভাল লাগেছ না, -- িকnt পের আমােক েতামায় খঁুজেত হেব। 

ীরামপুর েথেক eকিট েগাঁসাi eেসিছল, aৈdত বংশ। icা, oখােন eকরািt dরািt থােক। আিম যt কের 
তােক থাকেত বললুম। হাজরা বেল িক, ‘খাজা ীর কােছ oেক পাঠাo’। e-কথার মােন ei েয, dধটুধ পােছ চায়, 
তাহেল হাজরার ভাগ েথেক িকছু িদেত হয়। আিম বললুম, -- তেব ের শালা! েগাঁসাi বেল আিম oর কােছ সা া  
হi, আর তুi সংসাের েথেক কািমনী-কা ন লেয় নানা কা  কের -- eখন eকটু জপ কের eত aহংকার হেয়েছ! 
লjা কের না! 
 
        “সttgেণ ঈ রেক পাoয়া যায়; রজঃ, তেমাgেণ ঈ র েথেক তফাত কের। সttgণেক সাদা রেঙর সে  
uপমা িদেয়েছ, রেজাgণেক লাল রেঙর সে , আর তেমাgণেক কােলা রেঙর সে । আিম eকিদন হাজরােক 
িজjাসা করলাম, তুিম বল কার কত সttgণ হেয়েছ। েস বলেল, ‘নেরেndর েষাল আনা; আর আমার eকটাকা 
diআনা।’ িজjাসা করলাম, আমার কত হেয়েছ? তা বলেল, েতামার eখনo লালেচ মারেছ, -- েতামার বার 
আনা। (সকেলর হাসয্) 
 
        “দিkেণ ের বেস হাজরা জপ করত। আবার oরi িভতর েথেক দালািলর েচ া করত! বািড়েত কয় হাজার 
টাকা েদনা আেছ -- েসi েদনা ধেত হেব। রাঁধুনী বামুনেদর কথায় বেলিছল, o-সব েলােকর সে  আমরা িক 
কথা কi!” 
 

[কামনা ঈ রলােভর িব  -- ঈ র বালকsভাব ] 
 
        “িক জােনা, eকটু কামনা থাকেল ভগবানেক পাoয়া যায় না। ধেমর্র সূk গিত! ছঁুেচ সুতা পরাc -- িকnt 
সুতার িভতর eকটু আঁস থাকেল ছঁুেচ িভতর pেবশ করেব না। 
 
        “িtশ বছরর মালা জেপ, তবু েকন িকছু হয় না? ডাকুর ঘা হেল ঘঁুেটর ভাবরা িদেত হয় না। না হেল ধু 
ঔষেধ আরাম হয় না। 
 
        “কামনা থাকেত, যত সাধনা কর না েকন, িসিdলাভ হয় না। তেব eকিট কথা আেছ -- ঈ েরর কৃপা হেল, 
ঈ েরর দয়া হেল eকkেণ িসিdলাভ করেত পাের। েযমন হাজার বছেরর anকার ঘর, হঠাৎ েকu যিদ pদীপ 
আেন, তাহেল eকkেণ আেলা হেয় যায়! 
 
        “গিরেবর েছেল বড় মানুেষর েচােখ পেড় েগেছ। তার েমেয়র সে  তােক িবেয় িদেল। aমিন গািড়েঘাড়া, 
দাসদাসী, েপাসাক, আসবাব, বািড় সব হেয় েগল!” 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, কৃপা িকrেপ হয়? 
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        ীরামকৃ  -- ঈ র বালকsভাব। েযমন েকান েছেল েকাঁচেড় রt লেয় বেস আেছ! কত েলাক রাsা িদেয় 
চেল যােc। aেনেক তার কােছ রt চােc। িকnt েস কাপেড় হাত েচেপ মুখ িফিরেয় বেল, না আিম েদব না। 
আবার হয়ত েয চায়িন, চেল যােc, েপছেন েপছেন েদৗেড় িগেয় েসেধ তােক িদেয় েফেল! 
 

[তয্াগ -- তেব ঈ রলাভ -- পূবর্কথা -- েসেজাবাবুর ভাব ] 
 
        ীরামকৃ  -- তয্াগ না হেল ঈ রেক পাoয়া যায় না। 
 
        “আমার কথা লেব েক? আিম স ী খঁুজিছ, -- আমার ভােবর েলাক। খুব ভk েদখেল মেন হয়, ei বুিঝ 
আমার ভাব িনেত পারেব। আবার েদিখ, েস আর-eকরকম হেয় যায়! 
 
        “eকটা ভূত স ী খুঁিছল। শিন ম লবাের aপঘাত-মৃতুয্ হেল ভূত হয়। ভূতটা, েযi েদেখ েকu শিন 
ম লবাের oiরকম কের মরেছ, aমিন েদৗেড় যায়। মেন কের, eiবার বুিঝ আমার স ী হল। িকnt কােছo 
যাoয়া, আর েস েলাকটা দাঁিড়েয় uেঠেছ। হয়েতা ছাদ েথেক পেড় ajান হেয়েছ, আবার েবঁেচ uেঠেছ। 
 
        “েসেজাবাবুর ভাব হল। সবর্দাi মাতােলর মেতা থােক -- েকানo কাজ করেত পাের না। তখন সবাi বেল, 
eরকম হেল িবষয় েদখেব েক? েছাট ভট্ চািজর্ িন য় েকানo তুk  কেরেছ।” 
 

[নেরেndর েবhঁশ হoয়া -- grিশেষয্র dিট গl ] 
 
        “নেরnd যখন pথম pথম আেস, oর বুেক হাত িদেত েবh ঁশ হেয় েগল। তারপর ৈচতনয্ হেল েকঁেদ বলেত 
লাগল, oেগা আমায় eমন করেল েকন? আমার েয বাবা আেছ, আমার েয মা আেছ েগা! ‘আমার’, ‘আমার’ করা, 
eিট ajান েথেক হয়। 
 
        “gr িশষয্েক বলেলন, সংসার িমথয্া; তুi আমার সে  চেল আয়। িশষয্ বলেল, ঠাকুর eরা আমায় eত 
ভালবােস -- আমার বাপ, আমার মা, আমার stী -- eেদর েছেড় েকমন কের যাব। gr বলেলন, তুi ‘আমার’ 
‘আমার’ করিছস বেট, আর বলিছস oরা ভালবােস, িকnt o-সব ভুল। আিম েতােক eকটা ফিn িশিখেয় িদিc, 
েসiিট কিরস, তাহেল বুঝিব সতয্ ভালবােস িক না! ei বেল eকটা ঔষেধর বিড় তার হােত িদেয় বলেলন, eiিট 
খাস, মড়ার মতন হেয় যািব! েতার jান যােব না, সব েদখেত নেত পািব। তারপর আিম েগেল েতার kেম kেম 
পূবর্াবsা হেব। 
 
        “িশষয্িট িঠক oirপ করেল। বািড়েত কাnাকািট পেড় েগল। মা, stী, সকেল আছড়া-িপছিড় কের কাঁদেছ। 
eমন সময় eকিট bাhণ eেস বলেল, িক হেয়েছ গা? তারা সকেল বলেল, e েছেলিট মারা েগেছ। bাhণ মরা 
মানুেষর হাত েদেখ বলেলন, েস িক, e েতা মের নাi। আিম eকিট ঔষধ িদিc, েখেলi সব েসের যােব! বািড়র 
সকেল তখন েযন হােত sগর্ েপল। তখন bাhণ বলেলন, তেব eকিট কথা আেছ। ঔষধিট আেগ eকজেনর েখেত 
হেব, তারপর oর েখেত হেব। িযিন আেগ খােবন, তাঁর িকnt মৃতুয্ হেব। eর েতা aেনক আপনার েলাক আেছ 
েদখিছ, েকu না েকu aবশয্ েখেত পাের। মা িক stী eঁরা খুব কাঁদেছন, eঁরা aবশয্ পােরন। 
 
        “তখন তারা সব কাnা থািমেয়, চুপ কের রিহল। মা বলেলন, তাi েতা ei বৃহৎ সংসার, আিম েগেল, েক 
ei সব েদখেব নেব, ei বেল ভাবেত লাগেলন। stী eiমাt ei বেল কাঁদিছল -- “িদিদ েগা আমার িক হল 
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েগা!’ েস বলেল, তাi েতা, oরঁ যা হবার হেয় েগেছ। আমার dিট-িতনিট নাবালক েছেলেমেয় -- আিম যিদ যাi 
eেদর েক েদখেব। 
 
        “িশষয্ সব েদখিছল নিছল। েস তখন দাঁিড়েয় uেঠ পড়ল; আর বলেল, grেদব চলুন, আপনার সে  
যাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        “আর-eকজন িশষয্ grেক বেলিছল, আমার stী বড় যt কের, oর জনয্ grেদব েযেত পারিছ না। িশষয্িট 
হঠেযাগ করত। gr তােকo eকিট ফিn িশিখেয় িদেলন। eকিদন তার বািড়েত খুব কাnাকািট পেড়েছ। পাড়ার 
েলােকরা eেস েদেখ হঠেযাগী ঘের আসেন বেস আেছ -- eঁেক েবঁেক, আড়  হেয়। সbাi বুঝেত পারেল, তার 
pাণবায়ু েবিরেয় েগেছ। stী আছেড় কাঁদেছ, ‘oেগা আমােদর িক হল েগা -- oেগা তুিম আমােদর িক কের েগেল 
েগা -- oেগা িদিদ েগা, eমন হেব তা জানতাম না েগা!’ eিদেক আtীয় বnুরা খাট eেনেছ, oেক ঘর েথেক বার 
করেছ। 
 
        “eখন eকিট েগাল হল। eঁেক েবঁেক আড়  হেয় থাকােত dার িদেয় েবrেc না। তখন eকজন pিতেবশী 
েদৗেড় eকিট কাটাির লেয় dােরর েচৗকাঠ কাটেত লাগল। stী aিsর হেয় কাঁদিছল, েস dমdম শb েন েদৗেড় 
eল। eেস কাঁদেত কাঁদেত িজjাসা করেল, oেগা িক হেয়েছ েগা! তারা বলেল, iিন েবrেcন না, তাi েচৗকাঠ 
কাটিছ। তখন stী বলেল, oেগা, aমন কমর্ কেরা না েগা। -- আিম eখন রাঁড় েবoয়া হলমু। আমার আর েদখবার 
েলাক েকu নাi, কিঠ নাবালক েছেলেক মানুষ করেত হেব! e েদায়ার েগেল আর েতা হেব না। oেগা, oরঁ যা 
হবার তা েতা হেয় েগেছ -- হাত-পা oরঁ েকেট দাo! তখন হঠেযাগী দাঁিড়য়া পড়ল। তার তখন ঔষেধর েঝাঁক চেল 
েগেছ। দাঁিড়েয় বলেছ, ‘তেব ের শালী, আমার হাত-পা কাটেব।’ ei বেল বািড় তয্াগ কের grর সে  চেল েগল। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “aেনেক ঢং কের েশাক কের। কাঁদেত হেব েজেন আেগ নৎ েখােল আর আর গহনা েখােল; খুেল বাkর 
িভতর চািব িদেয় েরেখ েদয়। তারপর আছেড় eেস পেড়, আর কাঁেদ, ‘oেগা িদিদেগা, আমার িক হল েগা’!” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

aবতার সmেn ীরামকৃে র সmুেখ নেরndািদর িবচার 
 
        নেরnd -- Proof (pমাণ) না হেল েকমন কের িব াস কির েয, ঈ র মানুষ হেয় আেসন। 
 
        িগিরশ -- িব াসi sufficient proof (যেথ  pমাণ)। ei িজিনসটা eখােন আেছ, eর pমাণ িক? 
িব াসi pমান। 
 
        eকজন ভk -- External world (বিহজর্গৎ) বািহের আেছ িফলসফার (দাশর্িনকরা) েকu Prove 
করেত েপেরেছ? তেব বেলেছ irresistible belief (িব াস)। 
 
        িগিরশ (নেরেndর pিত) -- েতামার সmুেখ eেলo েতা িব াস করেব না! হয়েতা বলেব, o বলেছ আিম 
ঈ র, মানুষ হেয় eেসিছ, o িমথয্াবাদী ভ । 
 
        েদবতারা aমর ei কথা পিড়ল। 
 
        নেরnd -- তার pমাণ কi? 
 
        িগিরশ -- েতামার সামেন eেলo েতা িব াস করেব না! 
 
        নেরnd -- aমর, past-ages-েত  িছল, prফ চাi। 
 
        মিণ পlুেক িক বিলেতেছন। 
 
        পlু (নেরেndর pিত, সহােসয্) -- aনািদ িক দরকার? aমর হেত েগেল aনn হoয়া দরকার। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- নেরnd  uিকেলর েছেল, পlু েডপুিটর েছেল। (সকেলর হাসয্) 
 
        সকেল eকটু চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        েযাগীন (িগিরশািদ ভkেদর pিত সহােসয্) -- নেরেndর কথা iিন (ঠাকুর) আর লন না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আিম eকিদন বলিছলাম, চাতক আকােশর জল ছাড়া আর িকছু খায় না। নেরnd  
বলেল, চাতক e-জলo খায়। তখন মােক বললুম, মা e-সব কথা িক িমথয্া হেয় েগল! ভারী ভাবনা হল। eকিদন 
আবার নেরnd  eেসেছ। ঘেরর িভতর কতকgিল পািখ uড়িছল েদেখ বেল uঠল, ‘oi! oi!’ আিম বললাম, িক? 
o বলেল, ‘oi চাতক! oi চাতক!’ েদিখ কতকgেলা চামিচেক। েসi েথেক oর কথা আর লi না। (সকেলর 
হাসয্) 
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[ঈ র-rপদশর্ন িক মেনর ভুল? ] 
 
        ীরামকৃ  -- যd মিlেকর বাগােন নেরnd  বলেল, তুিম ঈ েরর rপ-টুপ যা েদখ, o মেনর ভুল। তখন 
aবাk  হেয় oেক বললাম, কথা কয় েয ের? নেরnd বলেল, o aমন হয়। তখন মার কােছ eেস কাঁদেত লাগলাম! 
বললাম, মা, e িক হল! e-সব িক িমেছ? নেরnd eমন কথা বলেল! তখন েদিখেয় িদেল -- ৈচতনয্ -- aখ  
ৈচতনয্ -- ৈচতনয্ময় rপ। আর বলেল, ‘e-সব কথা েমেল েকমন কের যিদ িমথয্া হেব!’ তখন বেলিছলাম, 
‘শালা, তুi আমায় aিব াস কের িদছিল! তুi আর আিসস িন!’ 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  -- শাst o ঈ েরর বাণী -- Revelation] 
 
        আবার িবচার হiেত লািগল। নেরnd িবচার কিরেতেছন! নেরেndর বয়স eখন 22 বৎসর চার মাস হiেব। 
 
        নেরnd (িগিরশ, মাsার pভৃিতেক) -- শাsti বা িব াস েকমন কের কির! মহািনবর্াণতnt eকবার বলেছন, 
bhjান না হেল নরক হেব। আবার বেল, পাবর্তীর uপাসনা বয্তীত আর uপায় নাi! মনুসংিহতায় িলখেছন 
মনুরi কথা। েমােজস িলখেছন েপnয্ািটuk , তাঁরi িনেজর মৃতুয্র কথা বণর্না! 
 
        “সাংখয্ দশর্ন বলেছন, ‘ঈ রািসেdঃ’। ঈ র আেছন, e pমাণ করবার েজা নাi। আবার বেল, েবদ মানেত 
হয়, েবদ িনতয্। 
 
        “তা বেল e-সব নাi, বলিছ না! বুঝেত পারিছ না, বুিঝেয় দাo! শােstর aথর্ যার যা মেন eেসেছ তাi 
কেরেছ। eখন েকাn টা লব? েহায়াiট লাiট (ে ত আেলা) েরড মীিডয়ম-eর (লাল কােচর) মধয্ িদেয় eেল লাল 
েদখায়। gীn  মীিডয়ম-eর মধয্ িদেয় eেল gীন েদখায়।” 
 
        eকজন ভk -- গীতা ভগবান বেলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- গীতা সব শােstর সার। সnয্াসীর কােছ আর িকছু না থােক, গীতা eকখািন েছাট থাকেব। 
 
        eকজন ভk -- গীতা ীকৃ  বেলেছন! 
 
        নেরnd -- ীকৃ  বেলেছন, না iেয় বেলেছন! -- 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  aবাk  হiয়া নেরেndর ei কথা িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- e-সব েবশ কথা হেc। 
 
        “শােstর diরকম aথর্ -- শbাথর্ o মমর্াথর্। মমর্াথর্টুকু লেত হয়; েয ঈ েরর বাণীর সে  িমেল। িচিঠর কথা, 
আর েয বয্িk িচিঠ িলেখেছ তার মুেখর কথা, aেনক তফাত। শাst হেc িচিঠর কথা; ঈ েরর বাণী মুেখর কথা। 
আিম মার মুেখর কথার সে  না িমলেল িকছুi লi না।” 
 
        আবার aবতােরর কথা পিড়ল। 
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        নেরnd  -- ঈ ের িব াস থাকেলi হল। তারপর িতিন েকাথায় ঝুলেছন বা িক করেছন e আমার দরকার 
নাi। aনn bhা ! aনn aবতার! 
 
        ‘aনn bhা ’, ‘aনn aবতার’ িনয়া ীরামকৃ  হাতেজাড় কিরয়া নমsার কিরেলন o বিলেতেছন, 
‘আহা!’ 
 
        মিণ ভবনাথেক িক বিলেতেছন। 
 
        ভবনাথ -- iিন বেলন, ‘হািত যখন েদিখ নাi, তখন েস ছঁুেচর িভতর েযেত পাের িকনা েকমন কের জানব? 
ঈ রেক জািন না, aথচ িতিন মানুষ হেয় aবতার হেত পােরন িকনা, েকমন কের িবচাের dারা বুঝব!’ 
 
        ীরামকৃ  -- সবi সmব। িতিন েভলিক লািগেয় েদন! বািজকর গলার িভতর ছুির লািগেয় েদয়, আবার 
বার কের। iট-পাটেকল েখেয় েফেল! 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o কমর্ -- তাঁহার bhjােনর aবsা 
 
        ভk -- bাhসমােজর েলােকরা বেলন, সংসােরর কমর্ করা কতর্বয্। e-কমর্ তয্াগ করেল হেব না। 
 
        িগিরশ -- সুলভ সমাচাের oiরকম িলেখেছ, েদখলাম। িকnt ঈ রেক জানবার জনয্ েয সব কমর্ -- তাi 
কের uঠেত পারা যায় না, আবার aনয্ কমর্! 
 
        ীরামকৃ  ঈষৎ হািসয়া মাsােরর িদেক তাকাiয়া নয়েনর dারা iি ত কিরেলন, ‘o যা বলেছ তাi িঠক’। 
 
        মাsার বুিঝেলন, কমর্কা  বড় কিঠন। 
 
        পূণর্ আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েক েতামােক খবর িদেল! 
 
        পূণর্ -- সারদা 
 
        ীরামকৃ  (uপিsত েমেয় ভkেদর pিত) -- oেগা eেক (পূণর্েক) eকটু জলখাবার দাo েতা। 
 
        eiবার নেরnd গান গাiেবন। ঠাকুর ীরামকৃ  o ভেkরা িনেবন। নেরnd  গাiেতেছন: 
 
        গান - পরবত পাথার। 
 েবয্ােম জােগা rd uদয্ত বাজ। 
 েদব েদব মহােদব, কাল কাল মহাকাল, 
 ধমর্রাজ শ র িশব তার হর পাপ। 
 
        গান - সুnর েতামার নাম দীনশরণ েহ, 
 বিহেছ aমৃতধার, জুড়ায় বণ, pাণরমণ েহ। 
 
        গান - িবপদভয় বারণ, েয কের oের মন, তাঁের েকন ডাক না; 
 িমেছ েম ভুেল সদা, রেয়ছ, ভবেঘাের মিজ, eিক িবড়mনা। 
 e ধন জন, না রেব েহন তাঁের েযন ভুল না, 
 ছািড় aসার, ভজহ সার, যােব ভব যাতনা। 
 eখন িহত বচন েশান, যতেন কির ধারণা; 
 বদন ভির, নাম হির, সতত কর েঘাষণা। 
 যিদ e-ভেব পার হেব, ছাড় িবষয় বাসনা; 
 সঁিপেয় তনু hদয় মন, তাঁর কর সাধনা। 
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        পlু -- ei গানিট গাiেবন? 
 
        নেরnd -- েকাn িট? 
 
        পlু -- েদিখেল েতামার েসi aতুল েpম-আনেন, 
  িক ভয় সংসার েশাক েঘার িবপদ শাসেন। 
 
        নেরnd  েসi গানিট গািহেতেছন: 
 
 েদিখেল েতামার েসi aতুল েpম-আনেন, 
 িক ভয় সংসার েশাক েঘার িবপদ শাসেন। 
 arণ uদেয় আঁধার েযমন যায় জগৎ ছািড়েয়, 
 েতমিন েদব েতামার েজয্ািতঃ ম লময় িবরািজেল, 
 ভকত hদয় বীতেশাক েতামার মধুর সাntেন। 
 েতামার কrণা, েতামার েpম, hদেয় pভু ভািবেল, 
 uথেল hদয় নয়ন বাির রােখ েক িনবািরেয়? 
 জয় কrণাময়, জয় কrণাময় েতামার েpম গাiেয়, 
 যায় যিদ যাk  pাণ েতামার কমর্ সাধেন। 
 
        মাsােরর aনুেরােধ আবার গাiেতেছন। মাsার o ভেkরা aেনেক হাতেজাড় কিরয়া গান িনেতেছন। 
 
        গান - হিররসমিদরা িপেয় মম মানস মােতাের। 
  eকবার লুটহ aবনীতল, হির হির বিল কাঁদ ের। 
  (গিত কর কর বেল)। 
 গভীর িননােদ হিরনােম গগন ছাo ের, 
 নােচা হির বেল dবাh তুেল, হিরনাম িবলাo ের। 
  (েলােকর dাের dাের)। 
 হিরেpমানnরেস aনুিদন ভাস ের, 
 গাo হিরনাম, হo পূণর্কাম, নীচ বাসনা নাশ ের।। 
 
        গান -- িচnয় মম মানস হির িচদঘন িনর ন। 
 
        গান -- চমৎকার aপার জগৎ রচলা েতামার। 
 
        গান - গগেনর থােল রিব চnd দীপক jেল। 
 
        গান -- েসi eক পুরাতেন, পুrষ িনর েন, িচt সমাধান কর ের। 
 
        নারােণর aনুেরােধ আবার নেরnd গাiেতেছন: 
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 eেসা মা eেসা মা, o hদয়-রমা, পরাণ-পুতলী েগা। 
 hদয়-আসেন, হo মা আসীন, িনরিখ েতাের েগা।। 
 আিছ জnাবিধ েতার মুখ েচেয়, 
 জান মা জননী িক dখ েপেয়, 
 eকবার hদয়কমল িবকাশ কিরেয়, 
 pকাশ তােহ আনnময়ী ৷৷ 
 

[ ীরামকৃ  সমািধমিnের -- তাঁহার bhjােনর aবsা ] 
 
        নেরnd িনেজর মেন গাiেতেছন: 
 
 িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ। 
 তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগিরgহাবাসী ৷৷ 
 
        সমািধর ei গান িনেত িনেত ঠাকুর সমািধs হiেতেছন। 
 
        নেরnd আর eকবার েসi গানিট গাiেতেছন -- 
 
 হিররসমদিররা িপেয় মম মানস মােতাের। 
 
        ীরামকৃ  ভাবািব । utরাসয্ হiয়া েদoয়ােল েঠসান িদয়া পা ঝুলাiয়া তািকয়ার uপর বিসয়া আেছন। 
ভেkরা চতুিদর্েক uপিব । 
 
        ভাবািব  হiয়া ঠাকুর মার সে  eকাকী কথা কিহেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন -- “ei েবলা েখেয় যাব। তুi 
eিল? তুi িক গাঁট্ ির েবঁেধ বাসা পাকেড় সব িঠক কের eিল?” 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন, মা তুi িক eিল? ঠাকুর আর মা িক aেভদ? 
 
        “eখন আমার কাrেক ভাল লাগেছ না।” 
 
        “মা, গান েকন নব? oেত েতা মন খািনকটা বাiের চেল যােব!” 
 
        ঠাকুর kেম kেম আরo বাহয্jান লাভ কিরেতেছন। ভkেদর িদেক তাকাiয়া বিলেতেছন, ‘আেগ কiমাছ 
জীiেয় রাখা েদেখ আ যর্ হতুম; মেন করতুম eরা িক িন ুর, eেদর েশষকােল হতয্া করেব! aবsা যখন 
বদলােত লাগল তখন েদিখ েয, শরীgেলা েখাল মাt! থাকেলo eেস যায় না, েগেলo eেস যায় না!” 
 
        ভবনাথ -- তেব মানুষ িহংসা করা যায়! -- েমের েফলা যায়? 
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        ীরামকৃ  -- হাঁ, e-aবsায় হেত পাের1। েস aবsা সকেলর হয় না। -- bhjােনর aবsা। 
 
        “di-eক gাম েনেম eেল তেব ভিk, ভk ভাল লােগ! 
 
        “ঈ েরেত িবদয্া-aিবদয্া di আেছ। ei িবদয্া মায়া ঈ েরর িদেক লেয় যায়, aিবদয্া মায়া ঈ র েথেক 
মানুষেক তফাত কের লেয় যায়। িবদয্ার েখলা -- jান, ভিk, দয়া, ৈবরাগয্। ei সব আ য় করেল ঈ েরর কােছ 
েপৗঁছােনা যায়। 
 
        “আর-eকধাপ uঠেলi ঈ র -- bhjান! e-aবsায় িঠক িবধ হেc -- িঠক েদখিছ -- িতিনi সব 
হেয়েছন। তয্াজয্-gাহয্ থােক না! কাr uপর রাগ করবার েজা থােক না। 
 
        “গািড় কের যািc -- বারাnার uপর দাঁিড়েয় রেয়েছ েদখলাম di েবশয্া! েদখলাম সাkাৎ ভগবতী -- 
েদেখ pণাম করলাম! 
 
        “যখন ei aবsা pথম হল, তখন মা-কালীেক পজূা করেত বা েভাগ িদেত আর পারলাম না। হলধারী আর 
hেদ বলেল, খাজা ী বেলেছ, ভট্ চািj েভাগ িদেবন না েতা িক করেবন? আিম কুবাকয্ বেলেছ েন েকবল 
হাসেত লাগলাম, eকটু রাগ হল না। 
 
        “ei bhjান লাভ কের তারপর লীলা আsাদন কের েবড়াo। সাধু eকিট শহের eেস রঙ েদেখ েবড়ােc। 
eমন সমেয় তার eক আলাপী সাধুর সে  েদখা হল। েস বলেল ‘তুিম েয ঘুের ঘুের আেমাদ কের েবড়ােcা, 
তিlতlা কi? েসgিল েতা চুির কের লেয় যায় নাi?’ pথম সাধু বলেল, ‘না মহারাজ, আেগ বাসা পাকেড় 
গাঁট্ ির-oঠির িঠকঠাক কের ঘের েরেখ, তালা লািগেয় তেব শহেরর রঙ েদেখ েবরািc’।” (সকেলর হাসয্) 
 
        ভবনাথ -- e খুব uচুঁ কথা। 
 
        মিণ (sগত) -- bhjােনর পর লীলা-আsাদন! সমািধর পর িনেচ নামা! 
 
        ীরামকৃ  (মাsারািদর pিত) -- bhjান িক সহেজ হয় গা? মেনর নাশ না হেল হয় না। gr িশষয্েক 
বেলিছল, তুিম আমায় মন দাo, আিম েতামায় jান িদিc। নয্াংটা বলত, ‘আের মন িবলােত নািহ’! 
 

[Biology -- 'Natural law' in the Spiritual world] 
 
        “e aবsায় েকবল হিরকথা লােগ; আর ভkস । 
 
        (রােমর pিত) -- “তুিম েতা ডাkার, -- যখন রেkর সে  িমিশেয় eক হেয় যােব তখনi েতা কাজ হেব। 
েতমিন e aবsায় anের-বািহের ঈ র। েস েদখেব িতিনi েদহ মন pাণ আtা!” 
 
        মিণ (sগত) -- Assimilation! 
                                                 
1 ... ন হনয্েত হনয্মােন শরীের                                                                                         [গীতা, 2।20] 
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        ীরামকৃ  -- bhjােনর aবsা! মেনর নাশ হেলi হয়। মেনর নাশ হেলi ‘aহং’ নাশ, -- েযটা ‘আিম’ 
‘আিম’ করেছ। eিট ভিk পেথo হয়, আবার jানপেথ aথর্াৎ িবচারপেথo হয়। ‘েনিত েনিত’ aথর্াৎ ‘e-সব মায়া, 
spবৎ’ ei িবচার jানীরা কের। ei জগৎ ‘েনিত’ ‘েনিত’ -- মায়া। জগৎ যখন uেড় েগল, বাকী রiল কতকgিল 
জীব -- ‘আিম’ ঘট মেধয্ রেয়েছ! 
 
        “মেন কর দশটা জলপণূর্ ঘট আেছ, তার মেধয্ সূেযর্র pিতিবm হেয়েছ। কটা সুযর্ েদখা যােc?” 
 
        ভk -- দশটা pিতিবm। আর eকটা সতয্ সূযর্ েতা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- মেন কর, eকটা ঘট েভেঙ িদেল, eখন কটা সূযর্ েদখা যায়? 
 
        ভk -- নয়টা; eকটা সতয্ সূযর্ েতা আেছi। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, নয়টা ঘট েভেঙ েদoয়া েগল, কটা সূযর্ েদখা যােব? 
 
        ভk -- eকটা pিতিবm সূযর্। eকটা সতয্ সূযর্ েতা আেছi। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- েশষ ঘট ভাঙেল িক থােক? 
 
        িগিরশ -- আjা, oi সতয্ সূযর্। 
 
        ীরামকৃ  -- না। িক থােক তা মুেখ বলা যায় না। যা আেছ তাi আেছ। pিতিবm সূযর্ না থাকেল সতয্ সূযর্ 
আেছ িক কের জানেব! সমািধs হেল aহং তtt নাশ হয়। সমািধs বয্িk েনেম eেল িক েদেখেছ মুেখ বলেত পাের 
না! 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র ভkিদগেক আ াস pদান o a ীকার 
 
        aেনকkণ সnয্া হiয়া িগয়ােছ। বলরােমর ৈবঠকখানায় দীপােলাক jিলেতেছ। ঠাকুর ীরামকৃ  eখনo 
ভাবs, ভkজন পিরবৃত হiয়া আেছন। ভােব বিলেতেছন -- 
 
        “eখােন আর েকu নাi, তাi েতামােদর বলিছ, -- আnিরক ঈ রেক েয জানেত চাiেব তারi হেব, হেবi 
হেব! েয বয্কুল, ঈ র বi আর িকছু চায় না, তারi হেব। 
 
        “eখানকার যারা েলাক (anর  ভেkরা) তারা সব জুেট েগেছ। আর সব eখন যারা যােব তারা বািহেরর 
েলাক। তারাo eখন মােঝ মােঝ যােব। (মা) তােদর বেল েদেব, ‘i কেরা, eiরকম কের ঈ রেক ডােকা’।” 
 

[ঈ রi gr -- জীেবর eকমাt মুিkর uপায় ] 
 
        “েকন ঈ েরর িদেক (জীেবর) মন যায় না? ঈ েরর েচেয় তাঁর মহামায়ার আবার েজার েবিশ। জেজর েচেয় 
পয্ায়দার kমতা েবিশ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “নারদেক রাম বলেলন, নারদ, আিম েতামার sেব বড় pসn হেয়িছ; আমার কােছ িকছু বর লo! নারদ 
বলেলন, রাম! েতামার পাদপেd েযন আমার dাভিk হয়, আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi। 
রাম বলেলন, তথাst, আর িকছু বর লo! নারদ বলেলন, রাম আর িকছু বর চাi না। 
 
        “ei ভুবনেমািহনী মায়ায় সকেল মুg। ঈ র েদহধারণ কেরেছন -- িতিনo মুg হন। রাম সীতার জনয্ 
েকঁেদ েকঁেদ েবিড়েয়িছেলন। ‘প ভূেতর ফাঁেদ bh পেড় কাঁেদ।’ 
 
        “তেব eকিট কথা আেছ, -- ঈ র মেন করেলi মুk হন!’ 
 
        ভবনাথ -- গাডর্ (েরেলর গািড়র) িনেজ icা কের েরেলর গািড়র িভতর আপনােক rd কের; আবার মেন 
করেলi েনেম পড়েত পাের! 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রেকািট -- েযমন aবতারািদ -- মেন করেলi মুk হেত পাের। যারা জীবেকািট তারা 
পাের না। জীবরা কািমনী-কা েন বd। ঘেরর dার-জানলা, is কুr িদেয় আঁটা, েবrেব েকমন কের? 
 
        ভবনাথ (সহােসয্) -- েযমন েরেলর থাডর্kাs  পয্ােস ার-রা (তৃতীয় ে ণীর আেরাহীরা) চািববn, েবrবার 
েজা নাi! 
 
        িগিরশ -- জীব যিদ eirপ আে পৃে  বd, তার eখন uপায়? 
 
        ীরামকৃ  -- তেব grrপ হেয় ঈ র sয়ং যিদ মায়াপাশ েছদন কেরন তাহেল আর ভয় নাi। 
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        ঠাকুর িক iি ত কিরেতেছন েয, িতিন িনেজ জীেবর মায়াপাশ েছদন করেত েদহধারণ কের, grrপ হেয় 
eেসেছন? 
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ীরামকৃ  ভkসে  ভkমিnের -- রােমর বািড়েত 
 

pথম পিরেcদ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  রােমর বাটীেত আিসয়ােছন। তাহার িনেচর ৈবঠকখানার ঘের ঠাকুর ভk পিরবৃত হiয়া 
বিসয়া আেছন। সহাসয্বদন। ঠাকুর ভkেদর সিহত আনেn কথা কিহেতেছন। 
 
        আজ শিনবার (11i ৈজয্ , 1292), ৈজয্  kাদশমী িতিথ। 23েশ েম, 1885, েবলা pায় 5টা। ঠাকুেরর 
সmুেখ ীযুk মিহমা বিসয়া আেছন। বামপাে র্ মাsার, চািরপাে র্ -- পlু, ভবনাথ, িনতয্েগাপাল, হরেমাহন। 

ীরামকৃ  আিসয়াi ভkগেণর খবর লiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েছাট নেরন আেস নাi? 
 
        েছাট নেরন িকয়ৎkণ পের আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েস আেস নাi? 
 
        মাsার -- আjা? 
 
        ীরামকৃ  -- িকেশারী? -- িগিরশ েঘাষ আসেব না? নেরnd আসেব না? 
 
        নেরnd িকয়ৎ পের আিসয়া pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- েকদার (চাটুেজয্) থাকেল েবশ হত! িগিরশ েঘােষর সে  খুব িমল। (মিহমার 
pিত, সহােসয্) েসo oi বেল (aবতার বেল)। 
 
        ঘের কীতর্ন গািহবার আেয়াজন হiয়ােছ। কীতর্িনয়া বdাজিল হiয়া ঠাকুরেক বিলেতেছন, আjা কেরন েতা 
গান আরm হয়। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, eকটু জল খাব। 
 
        জলপান কিরয়া মশলার বটুয়া হiেত িকছু মশলা লiেলন। মাsারেক বটুয়ািট বn কিরেত বিলেলন। 
 
        কীতর্ন হiেতেছ। েখােলর আoয়ােজ ঠাকুেরর ভাব হiেতেছ। েগৗরচিndকা িনেত িনেত eেকবাের 
সমািধs। কােছ িনতয্েগাপাল িছেলন, তাঁহার েকােল পা ছড়াiয়া িদেলন। িনতয্েগাপালo ভােব কাঁিদেতেছন। 
ভেkরা সকেল aবাk  হiয়া েসi সমািধ-aবsা eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 

[Yoga, Subjective and Objective, Identity of God (the Absolute) the soul and the 
Cosmos (জগৎ)] 
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        ঠাকুর eকটু pকৃিতs হiয়া কথা কিহেতেছন -- “িনতয্ েথেক লীলা, লীলা েথেক িনতয্। (িনতয্েগাপােলর 
pিত) েতার িক? 
 
        িনতয্ (িবনীত ভােব) -- dii ভােলা। 
 
        ীরামকৃ  েচাখ বুিজয়া বিলেতেছন, -- েকবল eমনটা িক? েচাখ বুজেলi িতিন আেছন, আর েচাখ চাiেলi 
নাi! যাঁরi িনতয্, তাঁরi লীলা; যাঁরi লীলা তাঁরi িনতয্। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- েতামায় বাপ ুeকবার বিল -- 
 
        মিহমাচরণ -- আjা, dii ঈ েরর icা। 
 
        ীরামকৃ  -- েকu সাততলার uপের uেঠ আর নামেত পাের না, আবার েকu uেঠ িনেচ আনােগানা করেত 
পাের। 
 
        “udব েগাপীেদর বেলিছেলন, েতামরা যােক কৃ  বলছ, িতিন সবর্ভূেত আেছন, িতিনi জীবজগৎ হেয় 
রেয়েছন। 
 
        “তাi বিল েচাখ বুজেলi ধয্ান, েচাখ খুলেল আর িকছু নাi?” 
 
        মিহমা -- eকটা িজjাসয্ আেছ। ভk -- eর eককােল েতা িনবর্াণ চাi? 
 

[পূবর্কথা -- েতাতার knন -- Is Nirvana the End of Life?] 
 
        ীরামকৃ  -- িনবর্াণ েয চাi eমন িকছু না। eiরকম আেছ েয, িনতয্কৃ  তাঁর িনতয্ভk! িচnয় শয্াম, 
িচnয় ধাম! 
 
        “েযমন চnd েযখােন, তারাগণo েসখােন। িনতয্কৃ , িনতয্ভk! তুিমi েতা বল েগা, anবর্িহযর্িদহিরsপসা 
ততঃ িকm 1 -- আর েতামায় েতা বেলিছ েয িব ু aংেশ ভিkর বীজ যায় না। আিম eক jানীর পাlায় পেড়িছলুম, 
eগার মাস েবদাn নােল। িকnt ভkীর বীজ আর যায় না। িফের ঘুের েসi ‘মা মা’! যখন গান করতুম নয্াংটা 
কাঁদত -- বলত, ‘আের েকয়া ের!’ েদখ, aত বড় jানী েকেঁদ েফলত! (েছাট নেরন iতয্ািদর pিত) eiেট েজেন 
েরেখা -- আেলখ লতার জল েপেট েগেল গাছ হয়। ভিkর বীজ eকবার পড়েল aবয্থর্ হয়, kেম গাছ, ফল, ফুল, 
েদখা িদেব। 
 

                                                 
1 anবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm , নাnবর্িহযর্িদ হিরsপসা ততঃ িকm  ৷৷ 
  আরািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm , নারািধেতা যিদ হিরsপসা ততঃ িকm  ৷৷ 
  িবরম িবরম bhণ্  িকং তপসয্সু বৎস, bজ bজ িdজ শী ং শ রং ানিসnmু  ৷৷ 
  লভ লভ হিরভিkং ৈব েবাkাং সুপkাm , ভব িনগড়িনবnেcদনীং কt র্রী  ৷৷ 
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        “মুষলং কুলনাশনm ’। মুষল যত ঘেষিছল, kয় হেয় হেয় eকটু সামানয্ িছল। েসi সামানয্েতi যdবংশ 
ংস হেয়িছল। হাজার jান িবচার কর, িভতের ভিkর বীজ থাকেল, আবার িফের ঘুের -- হির হির হিরেবাল।” 

 
        ভেkরা চুপ কিরয়া িনেতেছন। ঠাকুর হািসেত হািসেত মিহমাচরণেক বিলেতেছন, -- আপনার িক ভাল 
লােগ? 
 
        মিহমা (সহােসয্) -- িকছুi না, আম ভাল লােগ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক eকলা eকলা? না, আপিনo খােব সbাiেকo eকটু eকটু েদেব? 
 
        মিহমা (সহাসয্) -- eেতা েদবার icা নাi, eকলা হেলo হয়। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র িঠক ভাব ] 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt আমার ভাব িক জােনা? েচাখ চাiেলi িক িতিন আর নাi? আিম িনতয্ লীলা dii লi। 
 
        “তাঁেক লাভ করেল জানেত পারা যায়; িতিনi sরাট, িতিনi িবরাট। িতিনi aখ -সিcদানn, িতিনi 
আবার জীবজগৎ হেয়েছন।” 
 

[ ধু শাstjান িমথয্া -- সাধনা কিরেল pতয্k jান হয় ] 
 
        “সাধনা চাi -- ধু শাst পড়েল হয় না। েদখলাম িবদয্াসাগরেক -- aেনক পড়া আেছ, িকnt anের িক 
আেছ েদেখ নাi। েছেলেদর পড়া িশিখেয় আনn। ভগবােনর আনেnর আsাদ পায় নাi। ধু পড়েল িক হেব? 
ধারণা কi? পাঁিজেত িলেখেছ, িবশ আড়া জল, িকnt পাঁিজ িটপেল eক েফাঁটাo পেড় না!” 
 
        মিহমা -- সংসাের aেনক কাজ, সাধনার aবসর কi? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন তুিম েতা বল সব spবৎ? 
 
        “সmুেখ সমুd েদেখ লkণ ধনুবর্াণ হােত কের kুd হেয় বেলিছেলন, আিম বrণেক বধ করব, ei সমুd 
আমােদর ল ায় েযেত িদেc না; রাম বুঝােলন, লkণ, e যা-িকছু েদখেছা eসব েতা spবৎ, aিনতয্ -- সমুdo 
aিনতয্ -- েতামার রাগo aিনতয্। িমথয্ােক িমথয্া dারা বধ করা েসটাo িমথয্া।” 
 
        মিহমাচরণ চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 

[কমর্েযাগ না ভিkেযাগ -- সৎgr েক? ] 
 
        মিহমাচরেণর সংসাের aেনক কাজ। আর িতিন eকিট নূতন sুল কিরয়ােছন, -- পেরাপকােরর জনয্। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার কথা কিহেতেছন -- 
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        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- শmু বলেল -- আমার icা েয ei টাকাgেলা সৎকেমর্ বয্য় কির, sুল 
িডেsনসাির কের িদ, রাsাঘাট কের িদ। আিম বললাম, িন ামভােব করেত পার েস ভাল, িকnt িন ামকমর্ করা 
বড় কিঠন, -- েকাn  িদক িদয়া কামনা eেস পেড়! আর eকটা কথা েতামায় িজjাসা কির, যিদ ঈ র সাkাৎকার 
হন, তাহেল তাঁর কােছ তুিম িক কতকgিল sুল, িডেsনসাির, হাসপাতাল ei সব চাiেব? 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়! সংসারীেদর uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- সাধুস ; ঈ রীয় কথা েশানা। 
 
        “সংসারীরা মাতাল হেয় আেছ, কািমনী-কা েন মt। মাতালেক চািলিনর জল eকটু eকটু খাoয়ােত 
খাoয়ােত kেম kেম hশঁ হয়। 
 
        “আর সৎgrর কােছ uপেদশ লেত হয়। সৎgrর লkণ আেছ। েয কাশী িগেয়েছ আর েদেখেছ, তার 
কােছi কাশীর কথা নেত হয়। ধু পি ত হেল হয় না। যার সংসার aিনতয্ বেল েবাধ নাi, েস পি েতর কােছ 
uপেদশ লoয়া uিচত নয়। পি েতর িবেবক-ৈবরাগয্ থাকেল তেব uপেদশ িদেত পাের। 
 
        “সামাধয্য়ী বেলিছল, ঈ র নীরস। িযিন রসsrপ, তাঁেক নীরস বেলিছল! েযমন eকজন বেলিছল, আমার 
মামার বাটীেত eকেগায়াল েঘাড়া আেছ!” (সকেলর হাসয্) 
 

[ajান -- আিম o আমার -- jান o িবjান ] 
 
        “সংসারীরা মাতাল হেয় আেছ। সবর্দাi মেন কের, আিমi ei সব করিছ। আর গৃহ, পিরবার e-সব 
আমার। দাঁত ছরকুেট বেল। ‘eেদর (মাগেছেলেদর) িক হেব! আিম না থাকেল eেদর িক কের চলেব? আমার stী, 
পিরবার েক েদখেব?’ রাখাল বলেল, আমার stীর িক হেব!” 
 
        হরেমাহন -- রাখাল ei কথা বলেল? 
 
        ীরামকৃ  -- তা বলেব না েতা িক করেব? যার আেছ jান তার আেছ ajান। লkণ রামেক বলেলন, রাম 
eিক আ যর্? সাkাৎ বিশ েদব -- তাঁর পুtেশাক হল? রাম বলেলন, ভাi, যার আেছ jান, তার আেছ ajান। 
ভাi! jান-ajােনর পাের যাo। 
 
        “েযমন কাr পােয় eকিট কাঁটা ফুেটেছ, েস oi কাঁটািট েতালবার জনয্ আর eকিট কাটঁা েযাগাড় কের 
আেন। তারপর কাঁটা িদয়া কাঁটািট তুলবার পর, dিট কাটঁাi েফেল েদয়! ajান-কাঁটা তুলবার জনয্ jান-কাঁটা 
আহরণ করেত হয়। তারপর jান-ajান di কাঁটা েফেল িদেল হয় িবjান। ঈ র আেছন eiিট েবােধ েবাধ কের 
তাঁেক িবেশষrেপ জানেত হয়, তাঁর সে  িবেশষrেপ আলাপ করেত হয়, -- eরi নাম িবjান। তাi ঠাকুর 
( ীকৃ ) aজুর্নেক বেলিছেলন -- তুিম িtgণাতীত হo। 
 
        “ei িবjান লাভ করবার জনয্ িবদয্ামায়া আ য় করেত হয়। ঈ র সতয্, জগৎ aিনতয্, ei িবচার, -- 
aথর্াৎ িবেবক-ৈবরাগয্। আবার তাঁর নামgণকীতর্ন, ধয্ান, সাধুস , pাথর্না -- e-সব িবদয্ামায়ার িভতর। িবদয্ামায়া 
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েযন ছােদ uঠবার েশষ কয় পiঠা, আর-eকধাপ uঠেলi ছাদ। ছােদ uঠা aথর্াৎ ঈ রলাভ।” 
 

[সংসারী েলাক o কািমনী-কা নতয্াগী েছাকরা ] 
 
        “িবষয়ীরা মাতাল হেয় আেছ, -- কািমনী-কা েন মt, hশঁ নাi, -- তাiেতা েছাকরােদর ভালবািস। তােদর 
িভতর কািমনী-কা ন eখনo েঢােক নাi। আধার ভাল, ঈ েরর কােজ আসেত পাের। 
 
        “সংসারীেদর িভতর কাঁটা বাছেত বাছেত সব যায়, -- মাছ পাoয়া যায় না! 
 
        “েযমন িশেল েখেকা আম -- গ াজল িদেয় লেত হয়। ঠাকুর েসবায় pায় েদoয়া হয় না; bhjান কের 
তেব কাটেত হয়, -- aথর্াৎ িতিন সব হেয়েছন eirপ মনেক বুিঝেয়।” 
 
        ীযুk aি নীকুমার দt o ীযুk িবহারী ভাdড়ীর পুেtর সে  eকিট িথয়জিফs ্  আিসয়ােছন। মুখুেjরা 
আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। uঠােন সংকীতর্েনর আেয়াজন হiয়ােছ। যাi েখাল বািজল ঠাকুর ঘর তয্াগ 
কিরয়া uঠােন িগয়া বিসেলন। 
 
        ভবনাথ aি নীর পিরচয় িদেতেছন। ঠাকুর মাsারেক aি ণীেক েদখাiয়া িদেলন। diজেন কথা কিহেতেছন, 
নেরnd uঠােন আিসেলন। ঠাকুর aি নীেক বিলেতেছন, “eরi নাম নেরnd।” 
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ীরামকৃ  কােpন, নেরnd pভৃিত ভkসে  দিkেণ ের 
 

pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুেরর গলার aসুেখর সূtপাত 
 
        ীরামকৃ  দিkেণ ের কালীমিnের েসi পূবর্পিরিচত ঘের িব াম কিরেতেছন। আজ শিনবার, 13i জুন, 
1885, (32েশ ৈজ , 1292) ৈজ  kা pিতপদ, ৈজয্  মােসর সংkািn। েবলা িতনটা। ঠাকুর খাoয়া-দাoয়ার 
পর েছাট খাটিটেত eকটু িব াম কিরেতেছন। 
 
        পি তজী েমেঝর uপর মাdের বিসয়া আেছন। eকিট েশাকাতুরা bাhণী ঘেরর utেরর দরজার পােশ 
দাঁড়াiয়া আেছন। িকেশারীo আেছন। মাsার আিসয়া pণাম কিরেলন। সে  িdজ iতয্ািদ। aিখলবাবুর pিতেবশীo 
বিসয়া আেছন। তাঁহার সে  eকিট আসামী েছাকরা। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  eকটু aসুs আেছন। গলায় িবিচ হiয়া সিদর্র ভাব। গলার aসুেখর ei pথম সূtপাত। 
 
        বড় গরম পড়ােত মাsােররo শরীর aসুs। ঠাকুরেক সবর্দা দশর্ন কিরেত দিkেণ ের আিসেত পােরন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- ei েয তুিম eেসছ। েবশ েবলিট। তুিম েকমন আছ? 
 
        মাsার -- আjা, আেগকার েচেয় eকটু ভাল আিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বড় গরম পেড়েছ। eকটু eকটু বরফ েখo। আমারo বাপ ুবড় গরম পেড় ক  হেয়েছ। 
গরেমেত কুলিপ বরফ -- ei সব েবিশ খাoয়া হেয়িছল। তাi গলায় িবিচ হেয়েছ। গয়াের eমন িব ী গn েদিখ 
নাi। 
 
        “মােক বেলিছ, মা! ভাল কের দাo, আর কুলিপ খাব না। 
 
        “তারপর আবার বেলিছ, বরফo খাব না।” 
 

[ ীরামকৃ  o সতয্কথা -- তাঁহার jানী o ভেkর aবsা ] 
 
        “মােক েযকােল বলিছ ‘খাব না’ আর খাoয়া হেব না। তেব eমন হঠাৎ ভুল হেয় যায়। বেলিছলাম, রিববাের 
মাছ খাব না। eখন eকিদন ভুেল েখেয় েফেলিছ। 
 
        “িকnt েজেন- েন হবার েজা নাi। েসিদন গাড়ু িনেয় eকজনেক ঝাuতলার িদেক আসেত বললুম। eখন েস 
বােহয্ িগছল, তাi আর-eকজন িনেয় eেসিছল। আিম বােহয্ কের eেস েদিখ েয, আর-eকজন গাড়ু িনেয় দাঁিড়েয় 
আেছ। েস গাড়ুর জল িনেত পারলমু না। িক কির? মািট িদেয় দাঁিড়েয় রiলুম -- যতkণ না েস eেস জল িদেল। 
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        “মার পাদপেd ফুল িদেয় যখন সব তয্াগ করেত লাগলাম, তখন বলেত লাগলাম, ‘মা! ei লo েতামার 
িচ, ei লo েতামার a িচ; ei লo েতামার ধমর্, ei লo েতামার aধমর্; ei লo েতামার পাপ, ei লo 

েতামার পুণয্; ei লo েতামার ভাল, ei লo েতামার মn; আমায় dাভিk দাo।’ িকnt ei লo েতামার সতয্, 
ei লo েতামার িমথয্া -- e-কথা বলেত পারলাম না।” 
 
        eকজন ভk বরফ আিনয়ািছেলন। ঠাকুর পুনঃপুনঃ মাsারেক িজjাসা কিরেতেছন, “হাঁগা খাব িক?” 
 
        মাsার িবনীতভােব বিলেতেছন, “আjা, তেব মার সে  পরামশর্ না কের খােবন না।” 
 
        ঠাকুর aবেশেষ বরফ খাiেলন না। 
 
        ীরামকৃ  -- িচ-a িচ -- eিট ভিk ভেkর পেk। jানীর পেk নয়। িবজেয়র শা ড়ী বলেল, ‘কi 
আমার িক হেয়েছ? eখনo সকেলর েখেত পাির না!’ আিম বললাম, ‘সকেলর েখেলi িক jান হয়? কুকুর যা তা 
খায়, তাi বেল িক কুকুর jানী?’ 
 
        (মাsােরর pিত) -- “আিম পাঁচ বয্াnন িদেয় খাi েকন? পােছ eকেঘেয় হেল eেদর (ভkেদর) েছেড় িদেত 
হয়। 
 
        “েকশব েসনেক বললাম, আরo eিগেয় কথা বলেল েতামার দলটল থােক না! 
 
        “jানীর aবsায় দলটল িমথয্া -- spবৎ।... 
 
        “মাছ েছেড় িদলাম। pথম pথম ক  হত, পের তত ক  হত না। পািখর বাসা যিদ েকu পুিড়েয় েদয়, েস 
uেড় uেড় েবড়ায়; আকাশ আ য় কের। েদহ, জগৎ -- যিদ িঠক িমথয্া েবাধ হয়, তাহেল আtা সমািধs হয়। 
 
        “আেগ oi jানীর aবsা িছল। েলাক ভাল লাগত না। হাটেখালায় aমুক eকিট jানী আেছ, িক eকিট 
ভk আেছ, ei নলাম; আবার িকছুিদন পের নলাম, oi েস মের েগেছ! তাi আর েলাক ভাল লাগত না। 
তারপর িতিন (মা) মনেক নামােলন, ভিk-ভkেত মন রািখেয় িদেলন।” 
 
        মাsার aবাk , ঠাকুেরর aবsা পিরবতর্েনর িবষয় িনেতেছন। eiবার ঈ র মানুষ হেয় েকন aবতার হন, 
তাi ঠাকুর বিলেতেছন। 
 

[aবতার বা নরলীলার gহয্ aথর্ -- িdজ o পূবর্সংsার ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- মনুষয্লীলা েকন জান? eর িভতর তাঁর কথা নেত পাoয়া যায়। eর িভতর 
তাঁর িবলাস, eর িভতর িতিন রসাsাদন কেরন। 
 
        “আর সব ভkেদর িভতর তাঁরi eকটু eকটু pকাশ! েযমন িজিনস aেনক চুষেত চুষেত eকটু রস, ফুল 
চুষেত চুষেত eকটু মধু। (মাsােরর pিত) তুিম eটা বুেঝছ?” 
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        মাsার -- আjা হাঁ, েবশ বুেঝিছ। 
 
        ঠাকুর িdজর সিহত কথা কিহেতেছন। িdজর বয়স 15।16, বাপ িdতীয় পেk িববাহ কিরয়ােছন। িdজ pায় 
মাsােরর সে  আেসন। ঠাকুর তাঁহােক েsহ কেরন। িdজ বিলেতিছেলন, বাবা তাঁেক দিkেণ ের আিসেত েদন না।  
 
        ীরামকৃ  (িdজর pিত) -- েতার ভাiরাo? আমােক িক aবjা কের? 
 
        িdজ চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        মাsার -- সংসােরর আর d-চার েঠাkর েখেল যােদর eকটু-আধটু যা aবjা আেছ, চেল যােব। 
 
        ীরামকৃ  -- িবমাতা আেছ, ঘা (blow) েতা খােc। 
 
        সকেল eকটু চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eেক (িdজেক) পূণর্র সে  েদখা কিরেয় িদo না। 
 
        মাsার -- েয আjা। (িdজর pিত) -- েপেনিটেত েযo। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তাi সbাiেক বলিছ -- eেক পািঠেয় িদo; oেক পািঠেয় িদo। (মাsােরর pিত) তুিম 
যােব না? 
 
        ঠাকুর েপেনিটর মেহাৎসেব যাiেবন। তাi ভkেদর েসখােন যাবার কথা বিলেতেছন। 
 
        মাsার -- আjা, icা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বড় েনৗকা হেব, টলটল করেব না। িগিরশ েঘাষ যােব না? 
 

[‘হাঁ’ ‘না’  “Everlasting Yea -- Everlasting Nay”] 
 
        ঠাকুর িdজেক eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা eত েছাকরা আেছ, ei বা আেস েকন? তুিম বল, aবশয্ আেগকার িকছু িছল! 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- সংsার। আেগর জেn কমর্ করা আেছ। সরল হেয় েশষ জেn। েশষ জেn খয্াপােট ভাব 
থােক। 
 
        “তেব িক জােনা? -- তাঁর icা। তঁর ‘হাঁ’েত জগেতর সব হেc; তঁর ‘না’েত হoয়া বn হেc। মানুেষর 
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আশীবর্াদ করেত নাi েকন? 
 
        “মানুেষর icায় িকছু হয় না, তাঁরi icােত হয় -- যায়! 
 
        “েসিদন কােpেনর oখােন েগলাম। রাsা িদেয় েছাকরারা যােc েদখলাম। তারা eকরকেমর। eকটা 
েছাকরােক েদখলাম, uিনশ-কুিড় বছর বয়স, বাঁকা িসঁেত কাটা, িশস িদেত িদেত যােc! েকu যােc বলেত 
বলেত, ‘নেগnd! kীেরাদ!’ 
 
        “েকu েদিখ েঘার তেমা; -- বাঁশী বাজােc, -- তােতi eকটু aহংকার হেয়েছ। (িdজর pিত) যার jান 
হেয়েছ, তার িনnার ভয় িক? তার কূটs বুিd -- কামােরর েনয়াi, তার uপর কত হাতুিড়র ঘা পেড়েছ, িকছুেতi 
িকছু হয় না। 
 
        “আিম (aমুেকর) বাপেক েদখলাম রাsা িদেয় যােc।” 
 
        মাsার -- েলাকিট েবশ সরল। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt েচাখ রাঙা। 
 

[কােpেনর চিরt o ীরামকৃ  -- পুrষ-pকৃিত েযাগ ] 
 
        ঠাকুর কােpেনর বািড় িগয়ািছেলন -- েসi গl কিরেতেছন। েয-সব েছেলরা ঠাকুেরর কােছ আেস, কােpন 
তাহােদর িনnা কিরয়ািছেলন। হাজরামহাশেয়র কােছ েবাধ হয় তাহােদর িনnা িনয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- কােpেনর সে  কথা হিcল। আিম বললাম পুrষ আর pকৃিত ছাড়া আর িকছুi নাi। নারদ 
বেলিছেলন, েহ রাম, যত পুrষ েদখেত পাo, সব েতামার aংশ; আর যত stী েদখেত পাo, সব সীতার aংশ। 
 
        “কােpন খুব খুিশ। বলেল, ‘আপনারi িঠক েবাধ হেয়েছ, সব পুrষ রােমর aংেশ রাম, সব stী সীতার 
aংেশ সীতা!’ 
 
        “ei কথা ei বলেল, আবার তারi পর েছাকরােদর িনnা আরm করেল! বেল, ‘oরা iংরাজী পেড়, -- যা 
তা খায়, oরা েতামার কােছ সবর্দা যায়, -- েস ভাল নয়। oেত েতামার খারাপ হেত পাের। হাজরা যা eকিট 
েলাক, খুব েলাক। oেদর aত েযেত েদেবন না।’ আিম pথেম বললাম, যায় তা িক কির? 
 
        “তারপর পয্াণ (pাণ) েথঁতেল িদলাম। oর েমেয় হাসেত লাগল। বললাম, েয েলােকর িবষয়বুিd আেছ, েস 
েলাক েথেক ঈ র aেনক দূর। িবষয়বুিd যিদ না থােক, েস বয্িkর িতিন হােতর িভতর -- aিত িনকেট। 
 
        “কােpন রাখােলর কথায় বেল েয, o সকেলর বািড়েত খায়। বুিঝ হাজরার কােছ েনেছ। তযন বললাম, 
েলােক হাজার তপজপ কrক, যিদ িবষয়বুিd থােক, তাহেল িকছুi হেব না; আর শূকর মাংস েখেয় যিদ ঈ ের মন 
থােক, েস বয্িk ধনয্! তার kেম ঈ রলাভ হেবi। হাজরা eত তপজপ কের, িকnt oর মেধয্ দালািল করেব -- 
ei েচ ায় থােক। 
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        “তখন কােpন বেল, হাঁ, তা o বাৎ িঠক হয্ায়। তারপের আিম বললাম, ei তুিম বলেল, সব পুrষ রােমর 
aংেশ রাম, সব stী সীতার aংেশ সীতা, আবার eখন eমন কথা বলছ! 
 
        “কােpন বলেল, তা েতা, িকnt তুিম সকলেক েতা ভালবাস না! 
 
        “আিম বললাম, ‘আেপা নারায়ণঃ’ সবi জল, িকnt েকানo জল খাoয়া যায়, েকানিটেত নাoয়া যায়, 
েকানo জেল েশৗচ কের যায়। ei েয েতামার মাগ েমেয় বেস আেছ, আিম েদখিছ সাkাৎ আনnময়ী! কােpন 
তখন বলেত লাগল, ‘হাঁ, হাঁ, o িঠক হয্ায়’! তখন আবার আমার পােয় ধরেত যায়।” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর হািসেত লািগেলন। eiবার ঠাকুর কােpেনর কত gণ, তাহা বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- কােpেনর aেনক gণ। েরাজ িনতয্কমর্, -- িনেজ ঠাকুর পূজা, -- sােনর মnti কত! কােpন 
খুব eকজন কমর্ী, -- পূজা জপ, আরিত, পাঠ, sব e-সব িনতয্কমর্ কের। 
 

[কােpন o পাি তয্ -- কােpন o ঠাকুেরর aবsা ] 
 
        “আিম কােpনেক বকেত লাগলাম; বললাম, তুিম পেড়i সব খারাপ কেরছ। আর েপােড়া না! 
 
        “আমার aবsা কােpন বলেল, u ীয়মান ভাব। জীবাtা আর পরমাtা; জীবাtা েযন eকটা পািখ, আর 
পরমাtা েযন আকাশ -- িচদাকাশ। কােpন বলেল, ‘েতামার জীবাtা িচদাকােশ uেড় যায়, -- তাi সমািধ’; 
(সহােসয্) কােpন বাঙালীেদর িনnা করেল। বলেল, বাঙালীরা িনেবর্াধ! কােছ মািণক রেয়েছ িচনেল না!” 
 

[গৃহsভk o ঠাকুর ীরামকৃ  -- কমর্ কত িদন ] 
 
        “কােpেনর বাপ খুব ভk িছল। iংেরেজর েফৗেজ সুবাদােরর কাজ করত। যুdেkেt পূজার সমেয় পূজা 
করত, -- eকহােত িশবপূজা, eকহােত তরবার-বnকু! 
 
        (মাsােরর pিত) “তেব িক জােনা, রাতিদন িবষয়কমর্! মাগেছেল িঘের রেয়েছ, যখনi যাi েদিখ! আবার 
েলাকজন িহসােবর খাতা মােঝ মােঝ আেন। eক-eকবার ঈ েরo মন যায়। েযমন িবকােরর েরাগী; িবকােরর 
েঘার েলেগi আেছ, eক-eকবার চটকা ভােঙ! তখন ‘জল খাব’ ‘জল খাব’ বেল েচঁিচেয় uেঠ; আবার জল িদেত 
িদেত ajান হেয় খায়, -- েকান hশঁ থােক না! আিম তাi oেক বললাম, -- তুিম কমর্ী। কােpন বলেল, ‘আjা, 
আমার পূজা ei সব করেত আনn হয় -- জীেবর কমর্ বi আর uপায় নাi। 
 
        “আিম বললাম, িকnt কমর্ িক িচরকাল করেত হেব? েমৗমািছ ভনভন কতkণ কের? যতkণ না ফুেল বেস। 
মধুপােনর সময় ভনভনািন চেল যায়। কােpন বলেল, ‘আপনার মেতা আমরা িক পূজা আর আর কমর্ তয্াগ করেত 
পাির?’ তার িকnt কথার িঠক নাi, -- কখনo বেল, ‘e-সব জড়।’ কখনo বেল, ‘e-সব ৈচতনয্।’ আিম বিল, জড় 
আবার িক? সবi ৈচতনয্!” 
 

[পূণর্ o মাsার -- েজার কের িববাহ o ীরামকৃ  ] 
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        পূণর্র কথা ঠাকুর মাsারেক িজjাসা কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- পূণর্েক আর-eকবার েদখেল আমার বয্াকুলতা eকটু কম পড়েব! -- িক চতুর! -- আমার 
uপর খুব টান; েস বেল, আমারo বুক েকমন কের আপনােক েদখবার জনয্। (মাsােরর pিত) েতামার sুল েথেক 
oেক ছািড়েয় িনেয়েছ, তােত েতামার িক িকছু kিত হেব? 
 
        মাsার -- যিদ তাঁরা (িবদয্াসাগর) -- বেলন, েতামার জনয্ oেক sুল েথেক ছািড়েয় িনেল, -- তাহেল 
আমার জবাব িদবার পথ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বলেব? 
 
        মাsার -- ei কথা বলব, সাধুসে  ঈ রিচnা হয়, েস আর মn কাজ নয়; আর আপনারা েয বi পড়ােত 
িদেয়েছন, তােতi আেছ -- ঈ রেক pােণর সিহত ভালবাসেব। 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- কােpেনর বািড়েত েছাট নেরনেক ডাকলুম। বললাম, েতার বািড়টা েকাথায়? চল যাi। -- েস 
বলেল, ‘আসুন’। িকnt ভেয় ভেয় চলেত লাগল সে , -- পােছ বাপ জানেত পাের! (সকেলর হাসয্) 
 
        (aিখলবাবুর pিতেবশীেক) -- “হয্াঁগা, তুিম aেনক কাল আস নাi। সাত-আট মাস হেব।” 
 
        pিতেবশী -- আjা, eকবৎসর হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার সে  আর-eকিট আসেতন। 
 
        pিতেবশী -- আjা হাঁ, নীলমিণবাবু। 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন েকন আেসন না? -- eকবার তাঁেক আসেত বেলা, তাঁর সে  েদখা কিরেয় িদo। 
(pিতেবশীর স ী বালক দৃে ) -- e-েছেলিট েক? 
 
        pিতেবশী -- e-েছেলিটর বািড় আসােম। 
 
        ীরামকৃ  -- আসাম েকাথা? েকাn  িদেক? 
 
        িdজ আ র কথা বিলেতেছন। আ র বাবা তার িববাহ িদেবন। আ র icা নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ েদখ, তার icা নাi, েজার কের িববাহ িদেc। 
 
        ঠাকুর eকিট ভkেক েজয্ াতােক ভিk কিরেত বিলেতেছন, -- “েজয্ -ভাi, িপতা সম, খুব মানিব।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o ীরািধকাতtt -- জnমৃতুয্তtt 
 
        পি তজী বিসয়া আেছন, িতিন utর-পি মা েলর েলাক। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, মাsােরর pিত) -- খুব ভাগবেতর পি ত। 
 
        মাsার o ভেkরা পি তজীেক eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (পি েতর pিত) -- আcা জী! েযাগমায়া িক? 
 
        পি তজী েযাগমায়ার eকরকম বয্াখয্া কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- রািধকােক েকন েযাগমায়া বেল না? 
 
        পি তজী ei pশেণর utর eকরকম িদেলন। তখন ঠাকুর িনেজi বিলেতেছন, রািধকা িব dসtt, 
েpমময়ী! েযাগমায়ার িভতের িতনgণi আেছ -- সtt রজঃ তমঃ। ীমতীর িভতর িব dসtt বi আর িকছুi নাi। 
(মাsােরর pিত) নেরnd eখন ীমতীেক খুব মােন, েস বেল, সিcদানnেক যিদ ভালবাসেত িশখেত হয় েতা 
রািধকার কােছ েশখা যায়। 
 
        “সিcদানn িনেজ রসাsাদন করেত রািধকার সৃি  কেরেছন। সিcদানnকৃে র a  েথেক রাধা 
েবিরেয়েছন। সিcদানnকৃ i ‘আধার’ আর িনেজi ীমতীrেপ ‘আেধয়’, -- িনেজর রস আsাদন করেত -- 
aথর্াৎ সিcদানnেক ভালেবেস আনn সেmাগ করেত। 
 
        “তাi ৈব বেদর gেn আেছ, রাধা জngহণ কের েচাখ খুেলন নাi; aথর্াৎ ei ভাব েয -- e-চেk আর 
কােক েদখব? রািধকােক েদখেত যেশাদা যখন কৃ েক েকােল কের েগেলন, তখন কৃ েক েদখবার জনয্ রাধা 
েচাখ খুলেলন। কৃ  েখলার ছেল রাধার চেk হাত িদছেলন। (আসামী বালেকর pিত) eিক েদেখছ, েছাট েছেল 
েচােখ হাত েদয়?” 
 

[সংসারী বয্িk o dাtা েছাকরার pেভদ ] 
 
        পি তজী ঠাকুেরর কােছ িবদায় লiেতেছন। 
 
        পি ত -- আিম বািড় যািc। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- িকছু হােত হেয়েছ। 
 
        পি ত -- বাজার বড় মnা হয্ায়। েরাজগার েনিহ! -- 
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        পি তজী িকয়ৎkণ পের ঠাকুরেক pণাম কিরয়া িবদায় লiেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েদেখা, -- িবষয়ী আর েছাকরােদর কত তফাত। ei পি ত রাতিদন টাকা 
টাকা করেছ! কলকাতায় eেসেছ, েপেটর জনয্, -- তা না হেল বািড়র েসgিলর েপট চেল না। তাi eর dাের oর 
dাের েযেত হয়! মন eকাg কের ঈ রিচnা করেব কখন? িকnt েছাকরােদর িভতর কািমনী-কা ন নাi। icা 
করেলi ঈ েরেত মন িদেত পাের। 
 
        “েছাকরারা িবষয়ীর স  ভালবাসেব না। রাখাল মােঝ মােঝ বলত, িবষয়ী েলাক আসেত েদখেল ভয় হয়। 
 
        “আমার যখন pথম ei aবsা হল, তখন িবষয়ী েলাক আসেত েদখেল ঘেরর দরজা বn করতাম।” 
 

[পুt-কনয্া িবেয়াগ জনয্ েশাক o ীরামকৃ  – পূবর্কথা ] 
 
        “েদেশ ীরাম মিlকেক aত ভালবাসতাম, িকnt eখােন যখন eেলা তখন ছঁুেত পারলাম না। 
 
        “ ীরােমর সে  েছেলেবলায় খুব pণয় িছল। রাতিদন eকসে  থাকতাম। eকসে  েয় থাকতাম। তখন 
েষাল-সেতর বৎসর বয়স। েলােক বলত, eেদর িভতর eকজন েমেয়মানুষ হেল dজেনর িবেয় হত। তােদর 
বািড়েত dজেন েখলা করতাম, তখনকার সব কথা মেন পড়েছ। তােদর কুটুেmরা পালিক চেড় আসত, েবয়ারgেলা 
‘িহে াড়া িহে াড়া’ বলেত থাকত। 
 
        “ ীরামেক েদখব বেল কতবার েলাক পািঠেয়িছ; eখন চানেক েদাকান কেরেছ! েসিদন eেসিছল, dিদন 
eখােন িছল। 
 
        “ ীরাম বলেল, েছেলিপেল হয় নাi। ভাiেপািটেক মানুষ কেরিছলাম। েসিট মের েগেছ। বলেত বলেত 

ীরাম দীঘর্িন াস েফলেল, চেk জল eল, ভাiেপার জনয্ খুব েশাক হেয়েছ। 
 
        “আবার বলেল, েছেল হয় নাi বেল stীর যত েsহ oi ভাiেপার uপর পেড়িছল; eখন েস েশােক aধীর 
হেয়েছ। আিম তােক বিল, েkপী! আর েশাক করেল িক হেব? তুi কাশী যািব? 
 
        “বেল ‘েkপী’ -- eেকবাের ডাiিলuট (dilute) হেয় েগেছ! তােক ছঁুেত পারলাম না। েদখলাম তােত আর 
িকছু নাi।” 
 
        ঠাকুর েশাক সmেn ei সকল কথা বিলেতেছন, eিদেক ঘেরর utেরর দরজার কােছ েসi েশাকাতুরা 
bাhিণিট দাঁড়াiয়া আেছন। bাhণী িবধবা। তার eকমাt কনয্ার খুব বড় ঘের িববাহ হiয়ািছল। েমেয়িটর sামী 
রাজা uপািধধারী, -- কিলকাতািনবাসী, -- জিমদার। েমেয়িট যখন বােপর বািড় আিসেতন, তখন সে  েসপাi-
শাntী আিসত, -- মােয়র বুক েযন দশ হাত হiত। েসi eকমাt কনয্া কয়িদন হiল iহেলাক তয্াগ কিরয়া 
িগয়ােছ! 
 
        bাhণী দাঁড়াiয়া ভাiেপার িবেয়াগ জনয্ ীরাম মিlেকর েশােকর কথা িনেলন। িতিন কয়িদন ধিরয়া 
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বাগবাজার হiেত পাগেলর নয্ায় ছুেট ছুেট ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত আিসেতেছন, যিদ েকানo uপায় হয়; 
যিদ িতিন ei dজর্য় েশাক িনবারেণর েকানo বয্বsা কিরেত পােরন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  (bাhণী o ভkেদর pিত) -- eকজন eেসিছল। খািনকkণ বেস বলেছ, ‘যাi eকবার েছেলর 
চাঁদমুখিট েদিখেগ।’ 
 
        “আিম আর থাকেত পারলাম না। বললাম, তেব ের শালা! oঠ্  eখান েথেক। ঈ েরর চাঁদমুেখর েচেয় 
েছেলর চাঁদমুখ?” 
 

[জnমৃতুয্তtt -- বািজকেরর েভলিক ] 
 
        (মাsােরর pিত) -- “িক জােনা, ঈ রi সতয্ আর সব aিনতয্! জীব, জগৎ, বািড়-ঘর-dার, েছেলিপেল, e-
সব বািজকেরর েভলিক! বািজকর কািঠ িদেয় বাজনা বাজােc, আর বলেছ, লাগ লাগ লাগ! ঢাকা খুেল েদখ, 
কতকgিল পািখ আকােশ uেড় েগল। িকnt বািজকরi সতয্, আর সব aিনতয্! ei আেছ, ei নাi! 
 
        “ৈকলােস িশব বেস আেছন, নnী কােছ আেছন। eমন সময় eকটা ভারী শb হল। নnী িজjাসা করেল, 
ঠাকুর! e িকেসর শb হল? িশব বলেলন, ‘রাবণ জngহণ করেল, তাi শb।’ খািনক পের আবার eকিট ভয়ানক 
শb হল। নnী িজjাসা করেল -- ‘eবার িকেসর শb?’ িশব েহেস বলেলন, ‘eবার রাবণ বধ হল!’ জnমৃতুয্ -- 
e-সব েভলিকর মেতা! ei আেছ ei নাi! ঈ রi সতয্ আর সব aিনতয্। জলi সতয্, জেলর ভুড়ভুিড়, ei 
আেছ, ei নাi; ভুড়ভুিড় জেল িমেশ যায়, -- েয জেল uৎপিt েসi জেলi লয়। 
 
        “ঈ র েযন মহাসমুd, জীেবরা েযন ভুড়ভুিড়; তাঁেতi জn, তাঁেতi লয়। 
 
        “েছেলেমেয়, -- েযমন eকটা বড় ভুড়ভুিড়র সে  পাঁচটা ছটা েছাট ভুড়ভুিড়। 
 
        “ঈ রi সতয্। তাঁর uপের িকrেপ ভিk হয়, তাঁেক েকমন কের লাভ করা যায়, eখন ei েচ া কেরা। 
েশাক কের িক হেব?” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। bাhণী বিলেলন, ‘তেব আিম আিস।’ 
 
        ীরামকৃ  (bাhণীর pিত সেsেহ) -- তুিম eখন যােব? বড় ধুপ! -- েকন, eেদর সে  গািড় কের যােব। 
 
        আজ ৈজ  মােসর সংkািn, েবলা pায় িতনটা-চারটা। ভারী gী । eকিট ভk ঠাকুরেক eকখািন নূতন 
চnেনর পাখা আিনয়া িদেলন। ঠাকুর পাখা পাiয়া আনিnত হiেলন o বিলেলন, “বা! বা!” “o ঁ তৎসৎ! কালী!” 
ei বিলয়া pথেমi ঠাকুরেদর হাoয়া কিরেতেছন। তাহার পের মাsারেক বিলেতেছন, “েদখ, েদখ, েকমন 
হাoয়া।” মাsারo আনিnত হiয়া েদিখেতেছন। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
  
        কােpন েছেলেদর সে  কিরয়া আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর িকেশারীেক বিলেলন, “eেদর সব েদিখেয় eস েতা, -- ঠাকুরবািড়!” 
 
        ঠাকুর কােpেনর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        মাsার, িdজ iতয্ািদ ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন। দমদমার মাsারo আিসয়ােছন। ঠাকুর ীরামকৃ  
েছাট খাটিটেত utরাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। িতিন কােpনেক েছাট খাটিটর eক পাে র্ তাঁহার সmুেখ বিসেত 
বিলেলন। 
 

[পাকা-আিম বা দাস-আিম ] 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার কথা eেদর বলিছলাম, -- কত ভk, কত পূজা, কত রকম আরিত! 
 
        কােpন (সলjভােব) -- আিম িক পূজা আরিত করব? আিম িক? 
 
        ীরামকৃ  -- েয ‘আিম’ কািমনী-কা েন আসk, েসi আিমেতi েদাষ। আিম ঈ েরর দাস, e আিমেত 
েদাষ নাi। আর বালেকর আিম, -- বালক েকানo gেণর বশ নয়। ei ঝগড়া করেছ, আবার ভাব! ei েখলাঘর 
করেল কত যt কের, আবার তৎkণাৎ েভেঙ েফলেল! দাস আিম -- বালেকর আিম, eেত েকানo েদাষ নাi। e 
আিম আিমর মেধয্ নয়, েযমন িমছির িমে র মেধয্ নয়। aনয্ িম েত aসুখ কের, িকnt িমছিরেত বরং aমলনাশ 
হয়। আর েযমন oকঁার শেbর মেধয্ নয়। 
 
        “ei aহং িদেয় সিcদানnেক ভালবাসা যায়। aহং েতা যােব না -- তাi ‘দাস আিম’, ‘ভেkর আিম’। তা 
না হেল মানুষ িক লেয় থােক। েগাপীেদর িক ভালবাসা! (কােpেনর pিত) তুিম েগাপীেদর কথা িকছু বল। তুিম aত 
ভাগবত পড়।” 
 
        কােpন -- যখন ীকৃ  বৃnাবেন আেছন, েকান ঐ যর্ নাi, তখনo েগাপীরা তাঁেক pাণােপkা 
ভালেবেসিছেলন। তাi কৃ  বেলিছেলন, আিম তােদর ঋণ েকমন কের ধেবা? েয েগাপীরা আমার pিত সব 
সমপর্ণ কেরেছ, -- েদহ, -- মন, -- িচt। 
 
        ীরামকৃ  ভােব িবেভার হiেতেছন। ‘েগািবn!’ ‘েগািবn!’ ‘েগািবn!’ ei কথা বিলেত বিলেত আিব  
হiেতেছন! pায় বাহয্শূনয্। কােpন সিবসমেয় বিলেতেছন, ‘ধনয্!’ ‘ধনয্!’ 
 
        কােpন o সমেবত ভkগণ ঠাকুেরর ei ad ুত েpমাবsা েদিখেতেছন। যতkণ না িতিন pকৃিতs হন, 
ততkণ তাঁহারা চুপ কিরয়া eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- তারপর? 



1885, 13i জুন 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        কােpন -- িতিন েযাগীিদেগর aগময্ -- ‘েযািগিভরগময্m ’ -- আপনার নয্ায় েযাগীেদর aগময্; িকnt 
েগাপীিদেগর গময্। েযাগীরা কত বৎসর েযাগ কের যাঁেক পায় নাi; িকnt েগাপীরা aনায়ােস তাঁেক েপেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েগাপীেদর কােছ খাoয়া, েখলা, কাঁদা, আbার করা, e-সব হেয়েছ। 
 

[ ীযুk বি ম o ীকৃ -চিরt -- aবতারবাদ ] 
 
        eকজন ভk বিলেলন, ‘ ীযুk বি ম কৃ -চিরt িলেখেছন।’ 
 
        ীরামকৃ  -- বি ম ীকৃ  মােন, ীমতী মােন না। 
 
        কােpন -- বুিঝ লীলা মােনন না? 
 
        ীরামকৃ  -- আবার বেল নািক কামািদ -- e-সব দরকার। 
 
        দমদম মাsার -- নবজীবেন বি ম িলেখেছন -- ধেমর্র pেয়াজন ei েয, শারীিরক, মনািসক, আধয্ািtক 
pভৃিত সব বৃিtর sূিতর্ হয়। 
 
        কােpন -- ‘কামািদ দরকার’, তেব লীলা মােনন না। ঈ র মানুষ হেয় বৃnাবেন eেসিছেলন, রাধাকৃ লীলা, 
তা মােনন না? 
 

[পূণর্bেhর aবতার -- ধু পাি তয্ o pতয্েkর pেভদ -- 
Mere booklearning and Realisation] 

 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- o-সব কথা েয খবেরর কাগেজ নাi, েকমন কের মানা যায়! 
 
        “eকজন তার বnুেক eেস বলেল, ‘oেহ! কাল o-পাড়া িদেয় যািc, eমন সময় েদখলাম, েস-বািড়টা 
hড়মুড় কের পেড় েগল।’ বnু বলেল, দাঁড়াo েহ, eকবার খবেরর কাগজখানা েদিখ। eখন বািড় hড়মুড় কের 
পড়ার কথা খবেরর কাগেজ িকছুi নাi। তখন েস বয্িk বলেল, ‘কi খবেরর কাগেজ েতা িকছুi নাi। -- o-সব 
কােজর কথা নয়।’ েস েলাকটা বলেল, ‘আিম েয েদেখ eলাম।’ o বলেল, ‘তা েহাk  েযকােল খবেরর কাগেজ 
নাi, েসকােল o-কথা িব াস করলুম না।’ ঈ র মানুষ হেয় লীলা কেরন, e-কথা েকমন কের িব াস করেব? e-
কথা েয oেদর iংরাজী েলখাপড়ার িভতর নাi! পূণর্ aবতার েবাঝােনা বড় শk, িক বল? েচৗd েপায়ার িভতর 
aনn আসা!” 
 
        কােpন -- ‘কৃ  ভগবাn  sয়m ।’ বলবার সময় পূণর্ o aংশ বলেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- পূণর্ o aংশ, -- েযমন aিg o তার sুিল । aবতার ভেkর জনয্, -- jানীর জনয্ নয়। 
aধয্াtরামায়েণ আেছ -- েহ রাম! তুিমi বয্াপয্, তুিমi বয্াপক, ‘বাচয্বাচকেভেদন tেমব পরেম র।’ 
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        কােpন -- ‘বাচয্বাচক’ aথর্াৎ বয্াপয্-বয্াপক। 
 
        ীরামকৃ  -- ‘বয্াপক’ aথর্াৎ েযমন েছাট eকিট rপ, েযমন aবতার মানুষrপ হেয়েছন। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

aহংকারi িবনােশর কারণ o ঈ রলােভর িব  
 
        সকেল বিসয়া আেছন। কােpন o ভkেদর সিহত ঠাকুর কথা কিহেতেছন। eমন সময় bাhসমােজর 
জয়েগাপাল েসন o ৈtেলাকয্ আিসয়া pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। ঠাকুর সহােসয্ ৈtেলােকয্র িদেক 
তাকাiয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- aহংকার আেছ বেল ঈ রদশর্ন হয় না। ঈ েরর বািড়র দরজার সামেন ei aহংকারrপ 
গােছর gঁিড় পেড় আেছ। ei gঁিড় ul ন না করেল তাঁর ঘের pেবশ করা যায় না। 
 
        “eকজন ভূতিসd হেয়িছল। িসd হেয় যাi েডেকেছ, aমিন ভূতিট eেসেছ। eেস বলেল, ‘িক কাজ করেত 
হেব বল। কাজ যাi িদেত পারেব না, aমিন েতামার ঘাড় ভাঙব।’ েস বয্িk যত কাজ দরকার িছল, সব kেম 
kেম কিরেয় িনল। তারপর আর কাজ পায় না। ভূতিট বলেল, ‘eiবার েতামার ঘাড় ভািঙ?’ েস বলেল, ‘eকটু 
দাঁড়াo, আিম আসিছ’। ei বেল grেদেবর কােছ িগেয় বলেল, ‘মহাশয়! ভারী িবপেদ পেড়িছ, ei ei িববরণ, 
eখন িক কির?’ gr তখন বলেলন, তুi eক কমর্ কর, তােক ei চুলগাছিট েসাজা করেত বল। ভূতিট িদনরাত 
oi করেত লাগল। চুল িক েসাজা হয়? েযমন বাঁকা, েতমিন রিহল! aহংকারo ei যায়, আবার আেস। 
 
        “aহংকার তয্াগ না করেল ঈ েরর কৃপা হয় না। 
 
        “কেমর্র বািড়েত যিদ eকজনেক ভাঁড়ারী করা যায়, যতkণ ভাঁড়াের েস থােক ততkণ কতর্া আেস না। যখন 
েস িনেজ icা কের ভাঁড়ার েছেড় চেল যায়, তখনi কতর্া ঘের চািব েদয় o িনেজ ভাঁড়ােরর বেnাবs কের। 
 
        “নাবালেকরi aিছ। েছেলমানুষ িনেজ িবষয় রkা করেত পাের না, রাজা ভার লন। aহংকার তয্াগ না 
করেল ঈ র ভার লন না। 
 
        ৈবকুে  লkীনারায়ণ বেস আেছন, হঠাৎ নারায়ণ uেঠ দাঁড়ােলন। লkী পদেসবা করিছেলন; বলেলন, 
‘ঠাকুর েকাথা যাo?’ নারায়ণ বলেলন, ‘আমার eকিট ভk বড় িবপেদ পেড়েছ তাi তােক রkা করেত যািc!’ 
ei বেল নারায়ণ েবিরেয় েগেলন। িকnt তৎkণাৎ আবার িফরেলন। লkী বলেলন, ‘ঠাকুর eত শী  িফরেল েয?’ 
নারায়ণ েহেস বলেলন, ‘ভkিট েpেম িবhল হেয় পেথ চেল যািcল, েধাপারা কাপড় কােত িদছল, ভkিট 
মািড়েয় যািcল। েদেখ েধাপারা লািঠ লেয় তােক মারেত যািcল। তাi আিম তােক রkা করেত িগেয়িছলাম’। 
লkী আবার বলেলন, ‘িফের eেলন েকন?’ নারায়ণ হাসেত হাসেত বলেলন, ‘েস ভkিট িনেজ েধাপােদর মারবার 
জনয্ iট তুেলেছ েদখলাম। (সকেলর হাসয্) তাi আর আিম েগলাম না’।” 
 

[পূবর্কথা -- েকশব o েগৗরী -- েসাঽহm aবsার পর দাসভাব ] 
 
        “েকশব েসনেক বেলিছলাম, ‘aহং তয্াগ করেত হেব।’ তােত েকশব বলেল, -- তাহেল মহাশয় দল েকমন 
কের থােক? 
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        “আিম বললাম, ‘েতামার e িক বুিd! -- তুিম কাঁচা-আিম তয্াগ কর, -- েয আিমেত কািমনী-কা েন 
আসk কের, িকnt পাকা-আিম, দাস-আিম, ভেkর আিম, -- তয্াগ করেত বলিছ না। আিম ঈ েরর দাস, আিম 
ঈ েরর সnান, -- eর নাম পাকা-আিম। eেত েকানo েদাষ নাi’।” 
 
        ৈtেলাকয্ -- aহংকার যাoয়া বড় শk। েলােক মেন কের, বুিঝ েগেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- পােছ aহংকার হয় বেল েগৗরী ‘আিম’ বলত না -- বলত ‘iিন’। আিমo তার েদখােদিখ 
বলতাম ‘iিন’; ‘আিম েখেয়িছ,’ না বেল, বলতাম ‘iিন েখেয়েছন।’ েসেজাবাবু তাi েদেখ eকিদন বলেল, ‘েস িক 
বাবা, তুিম o-সব েকন বলেব? o-সব oরা বলুক, oেদর aহংকার আেছ। েতামার েতা আর aহংকার নাi। 
েতামার o-সব বলার িকছু দরকার নাi।’ 
 
        “েকশবেক বললাম, ‘আিম’টা েতা যােব না, aতeব েস দাসভােব থাক; -- েযমন দাস। phাদ di ভােব 
থাকেতন, কখনo েবাধ করেতন ‘তুিমi আিম’ ‘আিমi তুিম’ -- েসাঽহm। আবার যখন aহং বুিd আসত, তখন 
েদখেতন, আিম দাস তুিম pভু! eকবার পাকা ‘েসাঽহm’ হেল পের, তারপর দাসভােব থাকা। েযমন আিম দাস।” 
 

[bhjােনর লkণ -- ভেkর আিম -- কমর্তয্াগ ] 
 
        (কােpেনর pিত) -- “bhjান হেল কতকgিল লkেণ বুঝা যায়। ীমdভাগবেত jানীর চারিট aবsার 
কথা আেছ -- (1) বালকবৎ, (2) জড়বৎ, (3) unাদবৎ, (4) িপশাচবৎ। পাঁচ বছেরর বালেকর aবsা হয়। আবার 
কখনo পাগেলর মতন বয্বহার কের। 
 
        “কখনo জেড়র নয্ায় থােক। e aবsায় কমর্ করেত পাের না, কমর্তয্াগ হয়। তেব যিদ বল জনকািদ কমর্ 
কেরিছেলন; তা িক জােনা, তখনকার েলাক কমর্চারীেদর uপর ভার িদেয় িনি ত হত। আর তখনকার েলাকo খুব 
িব াসী িছল।” 
 
        ীরামকৃ  কমর্তয্ােগর কথা বিলেতেছন, আবার যাহােদর কেমর্ আসিk আেছ, তাহােদর aনাসk হেয় কমর্ 
করেত বলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- jান হেল েবিশ কমর্ করেত পাের না। 
 
        ৈtেলাকয্ -- েকন? পoহাির বাবা eমন েযাগী িকnt েলােকর ঝগড়া-িববাদ িমিটেয় েদন, -- eমন িক 
েমাকdমা িন িt কেরন। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, হাঁ, -- তা বেট। dগর্াচরণ ডাkার eেতা মাতাল, চিbশ ঘnা মদ েখেয় থাকত, িকnt 
কােজর েবলা িঠক, -- িচিকৎসা করবার সময় েকানrপ ভুল হেব না। ভিkলাভ কের কমর্ করেল েদাষ নাi। িকnt  
বড় কিঠন, খুব তপসয্া চাi! 
 
        “ঈ রi সব করেছন, আমরা যntsrপ। কালীঘেরর সামেন িশখরা বেলিছল, ‘ঈ র দয়াময়’। আিম 
বললাম, দয়া কােদর uপর? িশখরা বলেল, ‘েকন মহারাজ? আমােদর uপর।’ আিম বললাম, আমরা সকেল তাঁর 
েছেল; েছেলর uপর আবার দয়া িক? িতিন েছেলেদর েদখেছন; তা িতিন েদখেবন না েতা বামুনপাড়ার েলােক eেস 
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েদখেব? আcা, যারা ‘দয়াময়’ বেল, তারা eিট ভােব না েয, আমরা িক পেরর েছেল?” 
 
        কােpন -- আjা হাঁ, আপনার বেল েবাধ থােক না। 
 

[ভk o পূজািদ -- ঈ র ভkবৎসল -- পূণর্jানী ] 
 
        ীরামকৃ  -- তেব িক দয়াময় বলেব না? যতkণ সাধনার aবsা, ততkণ বলেব। তাঁেক লাভ হেল তেব 
িঠক আপনার বাপ িক আপনার মা বেল েবাধ হয়। যতkণ না ঈ রলাভ হয় ততkণ েবাধ হয় -- আমরা সব দূেরর 
েলাক, পেরর েছেল। 
 
        “সাধনাবsায় তাঁেক সবi বলেত হয়। হাজরা নেরndেক eকিদন বেলিছল, ‘ঈ র aনn তাঁর ঐ যর্ aনn। 
িতিন িক আর সেnশ কলা খােবন? না গান নেবন? o-সব মেনর ভুল।’ 
 
        “নেরnd aমিন দশ হাত েনেব েগল। তখন হাজরােক বললাম, তুিম িক পাজী! oেদর aমন কথা বলেল oরা 
দাঁড়ায় েকাথা? ভিk েগেল মানুষ িক লেয় থােক? তাঁর আনn ঐ যর্, তবুo িতিন ভkাধীন! বড় মানুেষর dারবান 
eেস বাবুর সভায় eকধাের দাঁিড়য়া আেছ। হােত িক eকিট িজিনস আেছ, কাপেড় ঢাকা! aিত সে াচভাব! বাবু 
িজjাসা করেলন, িক dারবান, হােত িক আেছ? dারবান সে াচভােব eকিট আতা বার কের বাবুর সmুেখ রাখেল -
- icা বাবু oিট খােবন। বাবু dারবােনর ভিkভাব েদেখ আতািট খুব আদর কের িনেলন, আর বলেলন, আহা েবশ 
আতা! তুিম eিট েকাথা েথেক ক  কের আনেল? 
 
        “িতিন ভkাধীন! dেযর্াধন aত যt েদখােল, আর বলেল, eখােন খাoয়া-দাoয়া কrন; ঠাকুর ( ীকৃ ) 
িকnt িবdেরর কুিটের েগেলন। িতিন ভkবৎসল, িবdেরর শাকাn সুধার নয্ায় েখেলন! 
 
        “পূণর্jানীর আর-eকিট লkণ -- ‘িপশাচবৎ’! খাoয়া-দাoয়ার িবচার নাi -- িচ-a িচর িবচার নাi! 
পূণর্jানী o পূণর্মূখর্, diজেনরi বািহেরর লkণ eকরকম। পূণর্jানী হয়েতা গ াsােন মntপাঠ করেল না, 
ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলgিল হয়েতা eকসে  ঠাকুেরর চরেণ িদেয় চেল eল, েকানo তnt-মnt নাi!” 
 

[কমর্ী o ঠাকুর ীরামকৃ  -- কমর্ কতkণ? ] 
 
        “যতিদন সংসাের েভাগ করবার icা থােক, ততিদন কমর্তয্াগ করেত পাের না। যতkণ েভােগর আশা 
ততkণ কমর্। 
 
        “eকিট পািখ জাহােজর মাstেল aনয্মনs হেয় বেস িছল। জাহাজ গ ার িভতর িছল, kেম মহাসমুেd eেস 
পড়ল। তখন পািখর চটকা ভাঙেলা, েস েদখেল চতুিদর্েক কূল িকনারা নাi। তখন ডয্াঙায় িফের যাবার জনয্ 
utরিদেক uেড় েগল। aেনক দূর িগেয় াn হেয় েগল, তবু কূল-িকনারা েদখেত েপেল না। তখন িক কের, িফের 
eেস মাstেল আবার বসল। 
 
        “aেনকkণ পের পািখটা আবার uেড় েগল -- eবার পূবর্িদেক েগল। েসিদেক িকছুi েদখেত েপেল না, 
চািরিদেক েকবল aকূল পাথার! তখন ভারী পির াn হেয় আবার জাহােজ িফের eেস মাstেলর uপর বসল, আর 
uঠল না। িনে  হেয় বেস রiল। তখন মেন আর েকানo বয্sভাব বা aশািn রiল না। িনি n হেয়েছ আর 
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েকােনাo েচ াo নাi।” 
 
        কােpন -- আহা েকয়া দৃ াn! 
 

[েভাগােn বয্াকুলতা o ঈ রলাভ ] 
 
        ীরামকৃ  -- সংসারী েলােকরা যখন সুেখর জনয্ চািরিদেক ঘুের ঘুের েবড়ায়, আর পায় না, আর েশেষ 
পির াn হয়; যখন কািমনী-কা েন আসk হেয় েকবল dঃখ পায়, তখনi ৈবরাগয্ আেস, তয্াগ আেস। েভাগ না 
করেল তয্াগ aেনেকর হয় না। কুিটচক আর বhদক। সাধেকর িভতরo েকয় েকয় aেনক তীেথর্ েঘাের। eক 
জায়গায় িsর হেয় বসেত পাের না; aেনক তীেথর্র uদক -- িকনা জল খায়! যখন ঘুের ঘুের েkাভ িমেট জায়, 
তখন eক জায়গায় কুিটর েবঁেধ বেস। আর িনি n o েচ াশূনয্ হেয় ভগবানেক িচnা কের। 
 
        “িকnt িক েভাগ সংসাের করেব? কািমনী-কা ন েভাগ? েস েতা kিণক আনn ei আেছ, ei নাi! 
 
        “pায় েমঘ o বষর্া েলেগi আেছ, সূযর্ েদখা যায় না! dঃেখর ভাগi েবিশ! আর কািমনী-কা ন-েমঘ সূযর্েক 
েদখেত েদয় না। 
 
        “েকu েকu আমােক িজjাসা কের, ‘মহাশয়, ঈ র েকন eমন সংসার করেলন? আমােদর িক েকানo 
uপায় নাi’?” 
 

[uপায় -- বয্াকুলতা -- তয্াগ ] 
 
        “আিম বিল, uপায় থাকেব না েকন? তাঁর শরণাগত হo, আর বয্াকলু হেয় pাথর্না কর, যােত aনুকূল 
হাoয়া বয়, -- যােত ভেযাগ ঘেট। বয্াকুল হেয় ডাকেল িতিন নেবনi নেবন। 
 
        “eকজেনর েছেলিট যায় যায় হেয়িছল। েস বয্িk বয্াকুল হেয় eর কােছ oর কােছ uপায় িজjাসা কের 
েবড়ােc। eকজন বলেল, তুিম যিদ eiিট েযাগাড় করেত পােরা েতা ভাল হয়, -- sাতী নkেtর জল পড়েব 
মড়ার মাথার খুিলর uপর। েসi জল eকিট বয্াঙ েখেত যােব। েসi বয্াঙেক eকিট সােপ তাড়া করেব। বয্াঙেক 
কামরােত িগেয় সােপর িবষ oi মড়ার মাথার খুিলেত পড়েব, আর েসi বয্াঙিট পািলেয় যােব। েসi িবষজল eকটু 
লেয় েরাগীেক খাoয়ােত হেব। 
 
        “েলাকিট aমিন বয্াকুল হেয় েসi ঔষধ খঁুজেত sাতী নkেt েবrল! eমন সমেয় বৃি  হেc। তখন বয্াকুল 
হেয় ঈ রেক বলেছ, ঠাকুর! eiবার মরার মাথা জুিটেয় দাo। খঁুজেত খুঁজেত েদেখ, eকিট মরার খুিল, তােত 
sাতী নkেtর জল পেড়েছ; তখন েস আবার pাথর্না কের বলেত লাগল, েদাহাi ঠাকুর! eiবার আর কিট জুিটয়া 
দাo -- বয্াঙ o সাপ! তার েযমন বয্াকুলতা েতমিন সব জুেট েগল। েদখেত েদখেত eকিট সাপ বয্াঙেক তাড়া 
কের আসেছ, আর কামড়ােত িগেয় তার িবষ, oi খুিলর িভতর পেড় েগল। 
 
        “ঈ েরর শরণাগত হেয়, তাঁেক বয্াকুল হেয় ডাকেল, িতিন নেবনi নেবন -- সব সুেযাগ কের েদেবন।” 
 
        কােpন -- েকয়া দৃ াn! 
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        ীরামকৃ  -- হাঁ, িতিন সুেযাগ কের েদন। হয়েতা, -- িবেয় হল না, সব মন ঈ রেক িদেত পারেল, হয়েতা 
ভােয়রা েরাজগার করেত লাগল বা eকিট েছেল মানুষ হেয় েগল, তাহেল েতামায় আর সংসার েদখেত হল না। 
তখন তুিম aনায়ােস েষাল আনা মন ঈ রেক িদেত পার। তেব কািমনী-কা ন তয্াগ না হেল হেব না। তয্াগ হেল 
তেব ajান aিবদয্া নাশ হয়। আতস কাঁেচর uপর সূেযর্র িকরণ পড়েল কত িজিনস পুেড় যায়। িকnt ঘেরর িভতর 
ছায়া, েসখােন আতস কাঁচ লেয় েগেল oিট হয় না। ঘর তয্াগ কের বািহের eেস দাঁড়ােত হয়। 
 

[ঈ রলােভর পর সংসার -- জনকািদর ] 
 
        “তেব jানলােভর পর েকu সংসাের থােক। তারা ঘর-বার dii েদখেত পায়। jােনর আেলা সংসােরর 
িভতর পেড়, তাi তারা ভাল, মn, িনতয্, aিনতয্, -- e-সব েস আেলােত েদখেত পায়। 
 
        “যারা ajান, ঈ রেক মােন না, aথচ সংসাের আেছ, তারা েযন মািটর ঘেরর িভতর বাস কের। kীণ 
আেলােত ধু ঘেরর িভতরিট েদখেত পায়! িকnt যারা jানলাভ কেরেছ, ঈ রেক েজেনেছ, তারপর সংসাের আেছ, 
তারা েযন সাসর্ীর ঘেরর িভতর বাস কের। ঘেরর িভতরo েদখেত পায়, ঘেরর বািহেরর িজিনসo েদখেত পায়। 
jান-সূেযর্র আেলা ঘেরর িভতের খুব pেবশ কের। েস বয্িk ঘেরর িভতেরর িজিনস খুব s rেপ েদখেত পায়, -
- েকাnিট ভাল, েকাnিট মn, েকাnিট িনতয্, েকাnিট aিনতয্। 
 
        “ঈ রi কতর্া আর সব তাঁর যntsrপ। 
 
        “তাi jানীরo aহংকার করবার েজা নাi। মিহmsব েয িলেখিছল, তার aহংকার হেয়িছল। িশেবর ষাড় 
যখন দাঁত বার কের েদখােল, তখন তার aহংকার চূণর্ হেয় েগল। েদখেল, eক-eকিট দাঁত eক-eক মnt। তার 
মােন িক জােনা? e-সব মnt aনািদকাল িছল। তুিম েকবল udার করেল। 
 
        “grিগির করা ভাল নয়। ঈ েরর আেদশ না েপেল আচাযর্ হoয়া যায় না। েয িনেজ বেল, ‘আিম gr’ েস 
হীনবুিd। দাঁিড়পাlা েদখ নাi? হালকা িদকটা uচুঁ হয়, েয বয্িk িনেজ uচুঁ হয়, েস হালকা। সকেলi gr হেত 
যায়! -- িশষয্ পাoয়া যায় না!” 
 
        ৈtেলাকয্ েছাট খাটিটর utের ধাের েমেঝেত বিসয়ািছেলন। ৈtেলাকয্ গান গাiেবন। ঠাকুর ীরামকৃ  
বিলেতেছন, “আহা! েতামার িক গান!” ৈtেলাকয্ তানপুরা লiয়া গান কিরেতেছন --  
 
        তুঝ্েস হাmেন িদlেকা লাগায়া, েযা কুছ্ হয্ায় সb তঁুিহ হয্ায়।। 
 
        গান - তুিম সবর্s আমার (েহ নাথ!) pাণাধার সারাৎসার। 
 নািহ েতামা িবেন েকহ িtভুবেন আপনার বিলবার ৷৷ 
 
        গান িনয়া ঠাকুর ীরামকৃ  ভােব িবেভার হiেতেছন। আর বিলেতেছন, “আহা! তুিমi সব! আহা! 
আহা!” 
 
        গান সমাp হiল। ছয়টা বািজয়া িগয়ােছ। ঠাকুর মুখ ধুiেত ঝাuতালর িদেক যাiেতেছন। সে  মাsার। 
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        ঠাকুর হািসেত হািসেত গl কিরেত কিরেত যাiেতেছন। মাsারেক হঠাৎ বিলেলন, “কi েতামরা েখেল না? 
আর oরা েখেল না?” 
 
        ঠাকুর ভkেদর pসাদ িদবার জনয্ বয্s হiয়ােছন। 
 

[নেরnd o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        আজ সnয্ার পর ঠাকুেরর কিলকাতায় যাiবার কথা আেছ। ঝাuতলা েথেক িফিরবার সময় মাsারেক 
বিলেতেছন, -- “তাi েতা কার গািড়েত যাi?” 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ঠাকুেরর ঘের pদীপ jালা হiল o ধুনা েদoয়া হiেতেছ। ঠাকুরবািড়েত সব sােন ফরাশ 
আেলা jািলয়া িদল! েরাশনেচৗিক বািজেতেছ। eবার dাদশ িশব মিnের, িব ঘুের o কালীঘের আরিত হiেব। 
 
        েছাট খাটিটেত বিসয়া ঠাকুরেদর নাম কীতর্নাnর ঠাকুর ীরামকৃ  মার ধয্ান কিরেতেছন। আরিত হiয়া 
েগল। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর eিদক-oিদক পায়চাির কিরেতেছন o ভkেদর সে  মােঝ মােঝ কথা কিহেতেছন। 
আর কিলকাতায় যাiবার জনয্ মাsােরর সে  পরামশর্ কিরেতেছন। 
 
        eমন সমেয় নেরnd আিসয়া uপিsত। সে  শরৎ o আরo di-eকিট েছাকরা। তাঁহারা আিসয়া ভূিম  হiয়া 
pণাম কিরেলন। 
 
        নেরndেক েদিখয়া ঠাকুেরর েsহ uথিলয়া পিড়ল। েযমন কিচ েছেলেক আদর কের, ঠাকুর নেরেndর মুেখ 
হাত িদয়া আদর কিরেত লািগেলন o েsহপূণর্ sের বিলেলন, “তুিম eেসছ!” 
 
        ঘেরর মেধয্ পি মাসয্ হiয়া ঠাকুর দাঁড়াiয়া আেছন। নেরnd o আর কয়িট েছাকরা ঠাকুরেক pণাম কিরয়া 
পূবর্াসয্ হiয়া তাঁহার সmুেখ কথা কিহেতেছন। ঠাকুর মাsােরর িদেক মুখ িফরাiয়া বিলেতেছন, “নেরnd eেসেছ, 
আর যাoয়া যায়? েলাক িদেয় নেরndেক েডেক পাঠেয়িছলাম; আর যাoয়া যায়? িক বল?” 
 
        মাsার -- েয আjা, আজ তেব থাk। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা কাল যাব, হয় েনৗকায় নয় গািড়েত। (aনয্ানয্ ভkেদর pিত) েতামরা তেব eস আজ, 
রাত হল। 
 
        ভেkরা সকেল eেক eক pণাম কিরয়া িবদায় gহণ কিরেলন। 
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ী ীরথযাtা বলরাম-মিnের 
 

pথম পিরেcদ 
 

পূণর্, েছাট নেরন, েগাপােলর মা 
 
        ীরামকৃ  বলরােমর বািড়র ৈবঠকখানায় ভkসে  বিসয়া আেছন। (30েশ আষাঢ়, 1292) আষাঢ় kা 
pিতপদ, েসামবার, 13i জুলাi, 1885, েবলা 9টা। 
 
        কলয্ ী ীরথযাtা। রেথ বলরাম ঠাকুরেক িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। বািড়েত ী ীজগnাথ-িবgেহর িনতয্ 
েসবা হয়। eকখািন েছাট রথo আেছ, -- রেথর িদন রথ বািহেরর বারাnায় টানা হiেব। 
 
        ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। কােছ নারাণ, েতজচnd, বলরাম o aনয্ানয্ aেনক ভেkরা। পূণর্ 
সmেn কথা হiেতেছ। পূেণর্র বয়স পনর হiেব। ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। কােছ নারাণ, েতজচnd, 
বলরাম o aনয্ানয্ aেনক ভেkরা। পূণর্ সmেn কথা হiেতেছ। পূেণর্র বয়স পনর হiেব। ঠাকুর তাঁহােক েদিখবার 
জনয্ বয্াকুল হiয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, েস (পূণর্) েকান পথ িদেয় eেস েদখা করেব? -- িdজেক o পূণর্েক 
তুিমi িমিলেয় িদo। 
 
        “eক সtার আর eক বয়েসর েলাক, আিম িমিলেয় িদi। eর মােন আেছ। dজেনরi unিত হয়। পূণর্র 
েকমন aনুরাগ েদেখছ।” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, আিম ােম কের যািc, ছাদ েথেক আমােক েদেখ, রাsার িদেক েদৗেড় eল, -- আর 
বয্াকুল হেয় েসiখান েথেকi নমsার করেল। 
 
        ীরামকৃ  (সাrনয়েন) -- আহা! আহা! -- িক না iিন আমার পরমােথর্র (পরমাথর্লােভর জনয্) সংেযাগ 
কের িদেয়েছন। ঈ েরর জনয্ বয্াকুল না হেল eirপ হয় না। 
 

[পূেণর্র পুrষtা, ৈদবsভাব, -- তপসয্ার েজাের নারায়ণ সnান ] 
 
        “e িতনজেনর পুrষসtা -- নেরnd, েছাট নেরন আর পূণর্। ভবনােথর নয় -- oর েমদী ভাব (pকৃিতভাব)। 
 
        “পূণর্র েয aবsা, eেত হয় শী  েদহনাশ হেব -- ঈ রলাভ হল, আর েকন; -- বা িকছুিদেনর মেধয্ 
েতেড়ফুঁেড় েবrেব। 
 
        “ৈদবsভাব -- েদবতার pকৃিত। eেত েলাকভয় কম থােক। যিদ গলায় মালা, গােয় চnন, ধূপধুনার গn 
েদoয়া যায়; তাহেল সমািধ হেয় যায়! -- িঠক েবাধ হেয় যায় েয, anের নারায়ণ আেছন -- নারায়ণ েদহধারণ 
কের eেসেছন। আিম েটর েপেয়িছ।” 
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 [পূবর্কথা -- সুলkণা bাhিণর সমািধ -- রণিজেতর ভগবতী কনয্া ] 

 
        “দিkেণ ের যখন আমার pথম eirপ aবsা হল, িকছুিদন পের eকিট ভdঘের বামুেনর েমেয় eেসিছল। 
বড় সুলkণা। যাi গলায় মালা আর ধূপধুনা েদoয়া হল aমিন সমািধs। িকছুkণ পের আনn, -- আর ধারা 
পড়েত লাগল। আিম তখন pণাম কের বললুম, ‘মা, আমার হেব?’ তা বলেল, ‘হাঁ!’ তেব পূণর্েক আর eকবার 
েদখা। তা েদখবার সুিবধা কi? 
 
        “কলা বেল েবাধ হয়। িক আ যর্ aংশ ধু নয়, কলা! 
 
        “িক চতুর! -- পড়ােত নািক খুব। -- তেব েতা িঠক ঠাoেরিছ! 
 
        “তপসয্ার েজাের নারায়ণ সnান হেয় জngহণ কেরন। o-েদেশ যাবার রাsায় রণিজত রােয়র দীিঘ আেছ। 
রণিজত রােয়র ঘের ভগবতী কনয্া হেয় জেnিছেলন। eখনo ৈচtমােস েমলা হয়। আমার বড় যাবার icা হয়! -- 
আর eখন হয় না। 
 
        “রণিজত রায় oখানকার জিমদার িছল। তপসয্ার েজাের তাঁেক কনয্াrেপ েপেয়িছল। েমেয়িটেক বড়i েsহ 
কের। েসi েsেহর gেণ িতিন আটেক িছেলন, বােপর কাছ ছাড়া pায় হেতন না। eকিদন েস জিমদািরর কাজ 
করেছ, ভারী বয্s; েমেয়িট েছেলর sভােব েকবল বলেছ, ‘বাবা, eটা িক; oটা িক।’ বাপ aেনক িমি  কের বলেল 
-- ‘মা, eখন যাo, বড় কাজ পেড়েছ।’ েমেয় েকানমেত যায় না। েশেষ বাপ aনয্মনs হেয় বলেল, ‘তুi eখান 
েথেক দূর হ’। মা তখন ei ছুেতা কের বািড় েথেক চেল েগেলন। েসi সময় eকজন শাঁখারী রাsা িদেয় যািcল। 
তােক েডেক শাঁখা পরা হল। দাম েদবার কথায় বলেলন, ঘেরর aমুক কুলুি েত টাকা আেছ, লেব। ei বেল 
েসখান েথেক চেল েগেলন, আর েদখা েগল না। eিদেক শাঁখারী টাকার জনয্ ডাকাডািক করেছ। তখন েমেয় 
বািড়েত নাi েদেখ সকেল ছুেট eল। রণিজত রায় নানাsােন েলাক পাঠােল সnান করবার জনয্। শাঁখারীর টাকা 
েসi কুলুি েত পাoয়া েগল। রণিজত রায় েকেঁদ েকঁেদ েবড়ােcন, eমন সময় েলাকজন eেস বলেল, েয, দীিঘেত 
িক েদখা যােc। সকেল দীিঘর ধাের িগেয় েদেখ েয শাঁখাপরা হাতিট জেলর uপর তুেলেছন। তারপর আর েদখা 
েগল না। eখনo ভগবতীর পূজা oi েমলার সময় হয় -- বাrণীর িদেন। 
 
        (মাsারেক) -- “e সব সতয্।” 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- নেরnd eখন e-সব িব াস কের। 
 
        “পূণর্র িব রু aংেশ জn। মানেস িবlপt িদেয় পূজা করলমু, তা হল না; -- তুলসী-চnন িদলাম, তখন 
হল! 
 
        “িতিন নানাrেপ দশর্ন েদন। কখন নরrেপ, কখন িচnয় ঈ রীয় rেপ। rপ মানেত হয়। িক বল?” 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ! 
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[েগাপােলর মার pকৃিতভাব o rপদশর্ন ] 

 
        ীরামকৃ  -- কামারহািটর বামনী (েগাপােলর মা) কত িক েদেখ! eকলািট গ ার ধাের eকিট বাগােন 
িনজর্ন ঘের থােক, আর জপ কের। েগাপাল কােছ েশায়! (বিলেত বিলেত ঠাকুর চমিকত হiেলন)। কlনায় নয়, 
সাkাৎ! েদখেল েগাপােলর হাত রাঙা! সে  সে  েবড়ায়! -- মাi খায়! -- কথা কয়! নেরnd েন কাঁদেল! 
 
        “আিম আেগ aেনক েদখতুম। eখন আর ভােব তত দশর্ন হয় না। eখন pকৃিতভাব কম পড়েছ। 
েবটােছেলর ভাব আসেছ। তাi ভাব anের, বািহের তত pকাশ নাi। 
 
        “েছাট নেরেনর পুrষভাব, -- তাi মন লীন হেয় যায়। ভাবািদ নাi। িনতয্েগাপােলর pকৃিতভাব। তাi খয্াঁচা 
ময্াঁচা; -- ভােব তার শরীর লাল হেয় যায়।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

কািমনী-কা নতয্াগ o পূণর্ািদ 
 

[িবেনাদ, িdজ, তারক, েমািহত, েতজচnd, নারাণ, বলরাম, aতুল ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, েলােকর িতল িতল কের তয্াগ হয়, eেদর িক aবsা। 
 
        “িবেনাদ বলেল, ‘stীর সে  েত হয়, বিড় মন খারাপ হয়।’ 
 
        “েদেখা, স  হuক আর নাi হuক, eকসে  েশায়াo খারাপ। গােয়র ঘষর্ণ, গােয়র গরম! 
 
        “িdজর িক aবsা! েকবল গা েদালায় আর আমার পােন তািকেয় থােক, eিক কম? সব মন কুিড়েয় আমােত 
eল, তাহেল েতা সবi হল।” 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  িক aবতার? ] 
 
        “আিম আর িক? -- িতিন। আিম যnt, িতিন যntী। eর (আমার) িভতর ঈ েরর সtা রেয়েছ! তাi eত 
েলােকর আকষর্ণ বাড়েছ। ছুঁেয় িদেলi হয়! েস টান েস আকষর্ণ ঈ েররi আকষণর্। 
 
        “তারক (েবলঘেরর) oখান েথেক (দিkেণ র েথেক) বািড় িফের যােc। েদখলাম, eর িভতর েথেক িশখার 
নয্ায় jl  jl  করেত করেত িক েবিরেয় েগল, -- েপছু েপছু! 
 
        “কেয়কিদন পের তারক আবার eল (দিkেণ ের)। তখন সমািধs হেয় তার বুেক পা িদেল -- eর িভতর 
িযিন আেছন। 
 
        “আcা, eমন েছাকরােদর মতন আর িক েছাকরা আেছ!” 
 
        মাsার -- েমািহতিট েবশ। আপনার কােছ d-eকবার িগেয়িছল। dেটা পােশর পড়া আেছ, আর ঈ ের খুব 
aনুরাগ। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেত পাের, তেব aত uচুঁ ঘর নয়। শরীেরর লkণ তত ভাল নয়। মুখ থয্াবড়ােনা। 
 
        “eেদর uচুঁঘর। তেব শরীরধারণ করেলi বড় েগাল। আবার শাপ হল েতা সাতজn আসেত হেব। বড় 
সাবধােন থাকেত হয়! বাসনা থাকেলi শরীরধারণ।” 
 
        eকজন ভk -- যাঁরা aবতার েদহধারণ কের eেসেছন, তাঁেদর িক বাসনা -- ? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েদেখিছ, আমার সব বাসনা যায় নাi। eক সাধুর আেলায়ান েদেখ বাসনা 
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হেয়িছল, oiরকম পির। eখনo আেছ। জািন িকনা আর-eকবার আসেত হেব। 
 
        বলরাম (সহােসয্) -- আপনার জn িক আেলায়ােনর জনয্? (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকটা সৎ কামনা রাখেত হয়। oi িচnা করেত করেত েদহতয্গ হেব বেল। সাধুরা 
চারধােমর eকধাম বাকী রােখ। aেনেক জগnাথেkt বাকী রােখ। তাহেল জগnাথ িচnা করেত করেত শরীর 
যােব। 
 
        েগrয়া পরা eকবয্িk ঘের pেবশ কিরয়া aিভবাদন কিরেলন। িতিন িভতের িভতের ঠাকুেরর িনnা কেরন, 
তাi বলরাম হািসেতেছন। ঠাকুর anযর্ামী, বলরামেক বিলেতেছন -- “তা েহাক, বলুকেগ ভ ।” 
 

[েতজচেndর সংসারতয্ােগর psাব ] 
 
        ঠাকুর েতজচেndর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েতজচেndর pিত) -- েতােক eত েডেক পাঠাi, -- আিসস না েকন? আcা, ধয্ান-টয্ান কিরস, 
তা হেলi আিম সুখী হব। আিম েতােক আপনার বেল জািন, তাi ডািক। 
 
        েতজচnd -- আjা, আিপস েযেত হয়, -- কােজর িভড়। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- বািড়েত িবেয়, দশিদন আিপেসর ছুিট িনেয়িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব! -- aবসর নাi, aবসর নাi! ei বলিল সংসারতয্াগ করিব। 
 
        নারাণ -- মাsার মহাশয় eকিদেন বেলিছেলন -- wilderness of this world -- সংসার aরণয্। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- তুিম oi গlটা বল েতা, eেদর uপকার হেব। িশষয্ ঔষধ েখেয় ajান 
হেয় আেছ। gr eেস বলেলন, eর pাণ বাঁচেত পাের, যিদ ei বিড় েকu খায়। e বাঁচেব িকnt বিড় েয খােব েস 
মের যােব। 
 
        “আর oটাo বল -- খয্াঁচা ময্াঁচা। েসi হঠেযাগী েয মেন কেরিছল েয পিরবারািদ -- eরাi আমার আপনার 
েলাক।” 
 
        মধয্ােh ঠাকুর ী ীজগnাথেদেবর pসাদ পাiেলন। বলরােমর জগnাথেদেবর েসবা আেছ। তাi ঠাকুর 
বেলন, ‘বলরােমর d an।’ আহারােn িকি ৎ িব াম কিরেলন। 
 
        ৈবকাল হiয়ােছ। ঠাকুর ভkসে  েসi ঘের বিসয়া আেছন। কতর্াভজা চndবাবু o রিসক bাhণিটo আেছন। 
bাhণিটর sভাব eকরকম ভাঁেড়র নয্ায়, -- eক-eকিট কথা কন আর সকেল হােস। 
 
        ঠাকুর কতর্াভজােদর সmেn aেনক কথা বিলেলন, -- rপ, srপ, রজঃ, বীজ, পাকpণালী iতয্ািদ। 
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[ঠাকুেরর ভাবাবsা -- ীযুk aতুল o েতজচেndর াতা ] 

 
        ছটা বােজ। িগিরেশর াতা aতুল, o েতজচেndর াতা আিসয়ােছন। ঠাকুর ভাবসমািধs হiয়ােছন। 
িকয়ৎkণ পের ভােব বিলেতেছন, “ৈচতনয্েক েভেব িক aৈচতনয্ হয়? -- ঈ রেক িচnা কের েকu িক েবেহড হয়? 
-- িতিন েয েবাধsrপ!” 
 
        আগntকেদর িভতর েকu িক মেন কিরেতিছেলন েয, েবিশ ঈ রিচnা কিরয়া ঠাকুেরর মাথা খারাপ হiয়া 
িগয়ােছ? 
 

[‘eিগেয় পড়  -- কৃ ধেনর সামানয্ রিসকতা ] 
 
        ঠাকুর কৃ ধন নামক oi রিসক bাhণেক বিলেতেছন -- “িক সামানয্ ঐিহক িবষয় িনেয় তুিম রাতিদন 
ফি নাি  কের সময় কাটাc। oiিট ঈ েরর িদেক েমাড় িফিরেয় দাo। েয নুেনর িহসাব করেত পাের, েস িমছিরর 
িহসাবo করেত পাের।” 
 
        কৃ ধন (সহােসয্) -- আপিন েটেন িনন! 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক করব, েতামার েচ ার uপর সব িনভর্র করেছ। ‘e মnt নয় -- eখন মন েতার!’ 
 
        “o সামানয্ রিসকতা েছেড় ঈ েরর পেথ eিগেয় পড়, -- তাের বাড়া, তাের বাড়া, -- আেছ! bhচারী 
কাঠুিরয়ােক eিগেয় পড়েত বেলিছল। েস pথেম eিগেয় েদেখ চnেনর কাঠ, -- তারপর েদেখ rপার খিন, -- 
তারপর েসানার খিন, -- তারপর হীরা মািণক!” 
 
        কৃ ধন -- e-পেথর েশষ নাi! 
 
        ীরামকৃ  -- েযখােন শািn েসiখােন ‘িত ’। 
 
        ঠাকুর eকজন আগntক সmেn বিলেতেছন -- 
 
        “oর িভতর িকছু বst েদখেত েপেলম না। েযন oলmাকুল।” 
 
        সnয্া হiল। ঘের আেলা jালা হiল। ঠাকুর জগnাতার িচnা o মধুর sের নাম কিরেতেছন। ভেkরা 
চতুিদর্েক বিসয়া আেছন। 
 
        কাল রথযাtা। ঠাকুর আজ ei বাটীেতi রািtবাস কিরেবন। 
 
        anঃপুের িকি ৎ জলেযাগ কিরয়া আবার ঘের িফিরেলন। রাত pায় দশটা হiেব। ঠাকুর মিণেক 
বিলেতেছন, ‘oi ঘর েথেক (aথর্াৎ পাে র্র পি েমর েছাট ঘর েথেক) গামছাটা আন েতা’। 
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        ঠাকুেরর েসi েছাট ঘরিটেতi শযয্া pstত হiয়ােছ। রাত সােড় দশটা হiল। ঠাকুর শয়ন কিরেলন। 
 
        gী কাল। ঠাকুর মিণেক বিলেতেছন, “বরং পাখাটা আেনা।” তাঁহােক পাখা কিরেত বিলেলন। রত বারটার 
সময় ঠাকুেরর eকটু িনdাভ  হiল। বিলেলন, “শীত করেছ, আর কাজ নাi।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ী ীরথযাtা িদবেস বলরাম-মিnের ভkসে  
 
        আজ ী ীরথযাtা। ম লবার (31েশ আষাঢ়, 1292, kা িdতীয়া, 14i জুলাi, 1885)। aিত pতূেষয্ 
ঠাকুর uিঠয়া eকাকী নৃতয্ কিরেতেছন o মধুর কে  নাম কিরেতেছন। 
 
        মাsার আিসয়া pণাম কিরেলন। kেম ভেkরা আিসয়া pণাম কিরয়া ঠাকুেরর কােছ uপিব  হiেলন। ঠাকুর 
পূণর্র জনয্ বড় বয্াকুল। মাsারেক েদিখয়া তাঁরi কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম পূণর্েক েদেখ িকছু uপেদশ িদেত? 
 
        মাsার -- আjা, ৈচতনয্চিরত পড়েত বেলিছলাম, -- তা েস সব কথা েবশ বলেত পাের। আর আপিন 
বেলিছেলন, সতয্ ধের রাখেত, েসi কথাo বেলিছলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা ‘iিন aবতার’ e-সব কথা িজjাসা করেল িক বলত। 
 
        মাsার -- আিম বেলিছলাম, ৈচতনয্েদেবর মেতা eকজনেক েদখেব েতা চল। 
 
        ীরামকৃ  -- আর িকছু? 
 
        মাsার -- আপনার েসi কথা। েডাবােত হািত নামেল জল েতালপাড় হেয় যায়, -- kুd আধার হেলi ভাব 
uপেছ পেড়। 
 
        “মাছ ছাড়ার কথায় বেলিছলাম, েকন aমন করেল। হiচi হেব।” 
 
        ীরামকৃ  -- তাi ভাল। িনেজর ভাব িভতের িভতের থাকাi ভাল। 
 

[ভূিমকm o ীরামকৃ  -- jানীর েদহ o েদহনাশ সমান ] 
 
        pায় সােড় ছয়টা বােজ। বলরােমর বাটী হiেত মাsার গ াsােন যাiেতেছন। পেথ হঠাৎ ভূিমকm। িতিন 
তৎkণাৎ ঠাকুেরর ঘের িফিরয়া আিসেলন। ঠাকুর ৈবঠকখানা ঘের দাঁড়াiয়া আেছন। ভেkরাo দাঁড়াiয়া আেছন। 
ভূিমকেmর কথা হiেতেছ। কm িকছু েবিশ হiয়ািছল। ভেkরা aেনেক ভয় পাiয়ােছন। 
 
        মাsার -- আমােদর সব িনেচ যাoয়া uিচত িছল। 
 

[পূবর্কথা -- আি েনর ঝেড় ীরামকৃ  -- 5i aেkাবর, 1864 ী: ] 
 
        ীরামকৃ  -- েয ঘের বাস, তারi ei দশা! eেত আবার েলােক aহংকার। (মাsারেক েতামার আি েনর 
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ঝড় মেন আেছ? 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ। তখন খুব কম বয়স -- নয়-দশ বছর বয়স -- eকঘের eকলা ঠাকুরেদর ডাকিছলাম! 
 
        মাsার িবিsত হiয়া ভািবেতেছন -- ঠাকুর হঠাৎ আি েনর ঝেড়র িদেনর কথা িজjাসা কিরেলন েকন? 
আিম েয বয্াকুল হেয় েকঁেদ eকাকী eকঘের বেস ঈ রেক pাথর্না কেরিছলাম, ঠাকুর িক সব জােনন o আমােক 
মেন করাiয়া িদেতেছন? uিন িক জnাবিধ আমােক grrেপ রkা কিরেতেছন? 
 
        ীরামকৃ  -- দিkেণ ের aেনক েবলায় -- তেব িক িক রাnা হল। গাছ সব uলেট পেড়িছল! েদখ েয ঘের 
বাস, তারi e-দশা! 
 
        “তেব পূণর্jান হেল মরা মারা eকেবাধ হয়। মেলo িকছু মের না -- েমের েফেlo িকছু মের না1 যাঁরi 
লীলা তাঁরi িনতয্। েসi eকrেপ িনতয্, eকrেপ লীলা। লীলাrপ েভেঙ েগেলo িনতয্ আেছi। জল িsর 
থাকেলo জল, -- েহলেল dলেলo জল। েহলা েদালা েথেম েগেলo েসi জল।” 
 
        ঠাকুর ৈবঠকখানা ঘের ভkসে  আবার বিসয়ােছন। মেহnd মুখুেj, হিরবাবু, েছাট নেরন o aনয্ানয্ 
aেনকgিল েছাকরা ভk বিসয়া আেছন। হিরবাবু eকলা eকলা থােকন o েবদাnচচর্া কেরন। বয়স 23।28 হেব। 
িববাহ কেরন নাi। ঠাকুর তাহােক বড় ভালবােসন। সবর্দা তাঁহার কােছ যাiেত বেলন। িতিন eকলা eকলা থাকেত 
চান বিলয়া হিরবাবু ঠাকুেরর কােছ aিধক যাiেত পােরন না। 
 
        ীরামকৃ  (হিরবাবুেক) -- িক েগা, তুিম aেনকিদন আস নাi। 
 

[হিরবাবুেক uপেদশ -- aৈdতবাদ o িবিশ াৈdতবাদ -- িবjান ] 
 
        “িতিন eকrেপ িনতয্, eকrেপ লীলা। েবদােn িক আেছ? -- bh সতয্ জগৎ িমথয্া। িকnt যতkণ ‘ভেkর 
আিম’ েরেখ িদেয়েছ, ততkণ লীলাo সতয্। ‘আিম’ যখন িতিন পুেছ েফলেবন, তখন যা আেছ তাi আেছ। মুেখ 
বলা যায় না। যতkণ ‘আিম’ েরেখ িদেয়েছন, ততkণ সবi িনেত হেব। কলাগােছর েখাল ছািড়য়া ছািড়য়া মাজ 
পাoয়া যায়। িকnt েখাল থাকেলi মাজ আেছ। মাজ থাকেলi েখাল আেছ। েখােলরi মাজ, মােজরi েখাল। িনতয্ 
বলেলi লীলা আেছ বুঝায়। লীলা বলেলi িনতয্ আেছ বুঝায়। 
 
        “িতিন জীবজগৎ হেয়েছন, চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। যখন িনিkয় তখন তাঁহােক bh বিল। যখন সৃি  
করেছন, পালন করেছন, সংহার করেছন, -- তখন তাঁেক শিk বিল। bh আর শিk aেভদ, জল িsর থাকেলo 
জল, েহলেল dলেলo জল। 
 
        “আিমেবাধ যায় না। যতkণ ‘আিম’েবাধ থােক, ততkণ জীবজগৎ িমথয্া বলবার েজা নাi! েবেলর েখালটা 
আর িবিচgেলা েফেল িদেল সমs েবলটার oজন পাoয়া যায় না। 
 
        “েয iট, চুন, সুরিক েথেক ছাদ, েসi iট, চুন, সুরিক েথেকi িসঁিড়। িযিন bh, তাঁর সtােতi জীবজগৎ। 
                                                 
1 ... ন হনয্েত হনয্মােন শরীের। ... নায়ং হিn ন হনয্েত।       [গীতা, 2।19, 20] 
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        “ভেkরা -- িবjানীরা -- িনরাকার-সাকার dii লয়, arপ-rপ dii gহণ কের। ভিk িহেম oi 
জেলরi খািনকটা বরফ হেয় যায়। আবার jান-সূযর্ uদয় হেল oi বরফ গেল আবার েযমন জন েতমিন হয়।” 
 

[িবচারােn মেনর নাশ o bhjান ] 
 
        “যতkণ মেনর dারা িবচার ততkণ িনেতয্েত েপৗঁছােনা যায় না। মেনর dারা িবচার করেত েগেলi জগৎেক 
ছাড়বার েজা নাi, -- rপ, রস, গn, sশর্, শb, -- iিndেয়র ei সকল িবষয়েক ছাড়বার েজা নাi। িবচার বn 
হেল তেব bhjান। e মেনর dারা আtােক জানা যায় না। আtার dারাi আtােক জানা যায়। dমন, dবুিd, 

d-আtা, eকi। 
 
        “েদখ না, eকটা িজিনস েদখেতi কতকgেলা দরকার -- চkু দরকার, আেলা দরকার, আবার মেনর 
দরকার। ei িতনটার মেধয্ eকটা বাদ িদেল তার দশর্ন হয় না। ei মেনর কাজ যতkণ চলেছ, ততkণ েকমন 
কের বলেব েয, জগৎ নাi, িক আিম নাi? 
 
        “মেনর নাশ হেল, স l-িবকl চেল েগেল, সমািধ হয়, bhjান হয়। িকnt সা ের গা মা পা ধা িন -- িন-
েত aেনকkণ থাকা যায় না।” 
 

[েছাট নেরনেক uপেদশ -- ঈ রদশর্েনর পর তাঁর সে  আলাপ ] 
 
        েছাট নেরেনর িদেক তাকাiয়া ঠাকুর বিলেতেছন, “ ধু ঈ র আেছন, েবােধ েবাধ করেল িক হেব? 
ঈ রদশর্ন হেলi েয সব হেয় েগল, তা নয়। 
 
        “তাঁেক ঘের আনেত হয় -- আলাপ করেত হয়। 
 
        “েকu dধ েনেছ, েকu dধ েদেখেছ, েকu dধ েখেয়েছ। 
 
        “রাজােক েকu েকu েদেখেছ। িকnt d-eকজন বািড়েত আনেত পাের, আর খাoয়ােত-দাoয়ােত পাের।” 
 
        মাsার গ াsান কিরেত েগেলন।  
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

পূবর্কথা --  ৺কাশীধােম িশব o েসানার anপূণর্াদশর্ন -- 
aদয্ bhা েক শালgাম rেপ দশর্ন 

 
        েবলা দশটা বািজয়ােছ। ঠাকুর ভkসে  কথা কিহেতেছন। মাsার গ াsান কিরয়া আিসয়া ঠাকুরেক pণাম 
কিরেলন o কােছ বিসেলন। 
 
        ঠাকুর ভােব পূণর্ হiয়া কত কথাi বিলেতেছন। মােঝ মােঝ aিত gহয্ দশর্নকথা eকটু eকটু বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েসেজাবাবুর সে  যখন কাশী িগেয়িছলাম, মিণকিণর্কার ঘােটর কাছ িদেয় আমােদর েনৗকা 
যািcল। হঠাৎ িশবদশর্ন। আিম েনৗকার ধাের eেস দাঁিড়েয় সমািধs। মািঝরা hেদেক বলেত লাগল -- ‘ধর! ধর!’ 
পােছ পেড় যাi। েযন জগেতর যত গিmর িনেয় েসi ঘােট দাঁিড়েয় আেছন। pথেম েদখলাম দূের দাঁিড়েয় তারপর 
কােছ আসেত েদখলাম, তারপর আমার িভতের িমিলেয় েগেলন! 
 
         “ভােব েদখলাম, সnয্াসী হােত ধের িনেয় যােc। eকিট ঠাকুরবািড়েত ঢুকলাম -- েসানার anপূণর্াদশর্ন 
হল! 
 
        “িতিনi ei সব হেয়েছন, -- েকান েকান িজিনেস েবিশ pকাশ। 
 
        (মাsারািদর pিত) -- “শালgাম েতামরা বুিঝ মান না -- iংিলশময্ানরা মােন না। তা েতামরা মােনা আর 
নাi মােনা। সুলkণ শালgাম, -- েবশ চk থাকেব, -- েগামুখী। আর সব লkণ থাকেব -- তাহেল ভগবােনর পূজা 
হয়।” 
 
        মাsার -- আjা, সুলkণযুk মানুেষর িভতর েযমন ঈ েরর েবিশ pকাশ। 
 
        ীরামকৃ  -- নেরnd আেগ মেনর ভুল বলত, eখন সব মানেছ। 
 
        ঈ রদশর্েনর কথা বিলেত বিলেত ঠাকুেরর ভাবাবsা হiয়ােছ। ভাব-সমািধs। ভেkরা eকদৃে  চুপ কিরয়া 
েদিখেতেছন। aেনকkণ পের ভাব সmরণ কিরেলন o কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- িক েদখিছলাম। bhা  eকিট শালgাম। -- তার িভতর েতামার dেটা চkু 
েদখিছলাম! 
 
        মাsার o ভেkরা ei adতু, arতপূবর্ দশর্নকথা aবাk  হiয়া িনেতেছন। ei সময় আর-eকিট েছাকরা 
ভk, সারদা, pেবশ কিরেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া uপেবশন কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সারদার pিত) -- দিkেণ ের যাস না েকন? কিলকাতায় যখন আিস, তখন আিসস না েকন? 
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        সারদা -- আিম খবর পাi না। 
 
        ীরামকৃ  -- eiবার েতােক খবর িদব। (মাsারেক সহােসয্) eকখানা ফদর্ কেরা েতা -- েছাকরােদর। 
(মাsার o ভkেদর হাসয্) 
 

[পূেণর্র সংবাদ -- নেরndদশর্েন ঠাকুেরর আনn ] 
 
        সারদা -- বািড়েত িবেয় িদেত চায়। iিন (মাsার) িবেয়র কথায় আমােদর কতবার বেকেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- eখন িবেয় েকন? (মাsােরর pিত) সারদার েবশ aবsা হেয়েছ। আেগ সে াচ ভাব িছল। 
েযন িছেপর ফাতা েটেন িনত। eখন মুেখ আনn eেসেছ। 
 
        ঠাকুর eকজন ভkেক বিলেতেছন, “তুিম eকবার পূণর্র জনয্ যােব?” 
 
        eiবার নেরnd আিসয়ােছন। ঠাকুর নেরndেক জল খাoয়াiেত বিলেলন। নেরndেক েদিখয়া বড়i আনিnত 
হiয়ােছন। নেরndেক খাoয়াiয়া েযন সাkাৎ নারায়েণর েসবা কিরেতেছন। গােয় হাত বুলাiয়া আদর কিরেতেছন, 
েযন সূkভােব হাত-পা িটিপেতেছন! েগাপােলর মা (‘কামারহািটর বামনী’) ঘেরর মেধয্ আিসেলন। ঠাকুর 
বলরামেক কামারহািটেত েলাক পাঠাiয়া েগাপােলর মােক আিনেত বিলয়ািছেলন। তাi িতিন আিসয়ােছন। 
েগাপােলর মা ঘেরর মেধয্ আিসয়াi বিলেতেছন, “আমার আনেn চেk জল পড়েছ।” ei বিলয়া ঠাকুরেক ভূিম  
হiয়া নমsার কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক েগা। ei তুিম আমােক েগাপাল বল -- আবার নমsার! 
 
        “যাo, বািড়র িভতর িগেয় eকিট েবnন রাঁধ েগ -- খুব েফাড়ন িদo -- েযন eখােন পযর্n গn আেস।” 
(সকেলর হাসয্) 
 
        েগাপােলর মা -- eঁরা (বািড়র েলােকরা) িক মেন করেব? 
 
        েগাপােলর মা িক ভািবেতেছন েয, eখােন নূতন eেসিছ, -- যিদ আলাদা রাঁধব বেল বািড়র েলােকরা িকছু 
মেন কের! 
 
        বািড়র িভতর যাiবার আেগ িতিন নেরndেক সেmাধন কিরয়া কাতরsের বিলেতেছন, “বাবা! আমার িক 
হেয়েছ; না বাকী আেছ?” 
 
        আজ রথযাtা -- ী ীজগnােথর েভাগরাগািদ হiেত eকটু েদির হiয়ােছ। eiবার ঠাকুর েসবা হiেব। 
anঃপুের যাiেতেছন। েমেয় ভেkরা বয্াকুল হiয়া আেছন, -- তাঁহােক দশর্ন o pণাম কিরেবন। 
 
        ঠাকুেরর aেনক stীেলাক ভk িছেলন। িকnt িতিন তাঁহােদর কথা পুrষ ভkেদর কােছ েবশী বিলেতন না। 
েকহ েমেয় ভkেদর কােছ যাতায়াত কিরেল, বিলেতন, ‘েবশী যাস নাi; পেড় যািব!’ কখন কখন বিলেতন, ‘যিদ 
stীেলাক ভিkেত গড়াগিড় যায়, তবুo তার কােছ যাতায়াত করেব না।’ েমেয়ভেkরা আলাদা থাকেব -- পুrষ-
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ভেkরা আলাদা থাকেব। তেবi uভেয়র ম ল। আবার বিলেতন, “েমেয়ভkেদর েগাপাল ভাব -- ‘বাৎসলয্ ভাব’ 
েবিশ ভাল নয়। oi ‘বাৎসলয্’ েথেকi আবার eকিদন ‘তাcলয্’ হয়।”     
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প ম পিরেcদ 
 

বলরােমর রথযাtা -- নেরndািদ ভkসে  সংকীতর্নানেn 
 
        েবলা 1টা হiয়ােছ। ঠাকুর আহারােn আবার ৈবঠকখানা গের আিসয়া ভkসে  বিসয়া আেছন। eকিট ভk 
পূণর্েক ডািকয়া আিনয়ােছন। ঠাকুর মহানেn মাsারেক বিলেতেছন, “ei েগা! পূণর্ eেসেছ।” নেরnd, েছাট নেরন, 
নারাণ, হিরপদ o aনয্ানয্ ভেkরা কােছ বিসয়া আেছন o ঠাকুেরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 

[sাধীন icা (ি  uiল) o েছাট নেরন -- নেরেndর গান ] 
 
        েছাট নেরন -- আcা, আমােদর sাধীন icা (ি  uiল) আেছ িক না? 
 
        ীরামকৃ  -- আিম েক েখাঁজ েদিখ। আিম খুঁজেত খুঁজেত িতিন েবিরেয় পেড়ন! ‘আিম যnt তুিম যntী’। 
চীেনর পুতুল েদাকােন িচিঠ হােত কের যায় েনছ! ঈ রi কতর্া! আপনােক aকতর্া েজেন কতর্ার নয্ায় কাজ কেরা। 
 
        “যতkণ uপািধ, ততkণ ajান; আিম পি ত, আিম jানী, আিম ধনী, আিম মানী; আিম কতর্া বাবা gr -
- e-সব ajান েথেক হয়। ‘আিম যnt, তুিম যntী’ -- ei jান। aনয্ সব uপািধ চেল েগল। কাঠ েপাড়া েশষ হেল 
আর শb থােক না -- utাপo থােক না। সব ঠা া! -- শািnঃ শািnঃ শািnঃ! 
 
        (নেরndেক) -- “eকটু গা না।” 
 
        নেরnd -- ঘের যাi -- aেনক কাজ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- তা বাছা, আমােদর কথা নেব েকন? ‘যার আেছ কােন েসানা, তার কথা আনা আনা। যার 
আেছ েপাঁেদ টয্ানা তার কথা েকu েশােন না!’ (সকেলর হাসয্) 
 
        তুিম gহেদর বাগান েযেত পােরা। pায় িন, আজ েকাথায়, না gহেদর বাগােন! -- e কথা বলতুম না, তুi 
েকঁেড়িল করিল --”  
 
        নেরnd িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া আেছন। বলেছন, “যnt নাi ধু গান --” 
 
        ীরামকৃ  -- আমােদর বাছা েযমন aবsা -- eiেত পার েতা গাo। তােত বলরােমর বেnাবs! 
 
        “বলরাম বেল, ‘আপিন েনৗকা কের আসেবন, eকাn না হয় গািড় কের আসেবন’, -- (সকেলর হাসয্) খয্াঁট 
িদেয়েছ। আজ তাi ৈবকােল নািচেয় েনেব (হাসয্)। eকান েথেক eকিদন গািড় কের িদছেলা -- বােরা আনা ভাড়া; 
-- আিম বললাম, বার আনায় দিkেণ ের যােব? তা বেল, ‘o aমন হয়।’ গািড় রাsায় েযেত েযেত eকধার েভেঙ 
পেড় েগল -- (সকেলর uc হাসয্)। আবার েঘাড়া মােঝ মােঝ eেকবাের েথেম যায়। েকান মেত চেল না; 
গােড়ায়ান eক-eকবার খুব মাের, আর eক-eকবার েদৗড়ায়! (uc হাসয্) তারপর রাম েখাল বাজােব -- আর 
আমরা নাচব -- রােমর তালেবাধ নাi। (সকেলর হাসয্) বলরােমর ভাব, আপনারা গাo, নােচা, আনn কেরা। 
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(সকেলর হাসয্) 
 
        ভেkরা বাটী হiেত আহারািদ কিরয়া kেম kেম আিসেতেছন। 
 
        মেহnd মুখুেjেক দূর হiেত pণাম কিরেত েদিখয়া ঠাকুর তাঁহােক pণাম কিরেতেছন -- আবার েসলাম 
কিরেতেছন। কােছর রকিট েছাকরা ভkেক বিলেতেছন, oেক বl না ‘েসলাম করেল’, -- o বড় aলকট্  aলকট্  
কের। (সকেলর হাসয্) গৃহs ভেkরা aেনেক িনেজেদর বাটীর পিরবারেদর আিনয়ােছন; -- তাঁহারা ী ীঠাকুরেক 
দশর্ন কিরেবন o রেথর সmুেখ কীতর্নানn েদিখেবন। রাম, িগিরশ pভৃিত ভেkরা kেম kেম আিসয়ােছন। 
েছাকরা ভেkরা aেনেক আিসয়ােছন। 
 
        eiবার নেরnd গান গাiেতেছন: 
 
        (1) কত িদেন হেব েস েpম স ার। 
 হেয় পূণর্কাম বলব হিরনাম, 
 নয়েন বিহেব েpম-arধার ৷৷ 
 
        (2) িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ। 
 তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগিরgহাবাসী ৷৷ 
 
        বলরাম আজ কীতর্েনর বেnাবs কিরয়ােছন, -- ৈব বচরণ o েবেনায়ারীর কীতর্ন। eiবার ৈব বচরণ 
গািহেতেছন -- ীdগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার। dগর্েম ীdগর্া িবেন েক কের িনsার। 
 
        গান eকটু িনেত িনেত ঠাকুর সমািধs! দাঁড়াiয়া সমািধs! -- েছাট নেরন ধিরয়া আেছন। সহাসয্বদন। 
kেম সব িsর! eকঘর ভেkরা aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। েমেয় ভেkরা িচেকর মধয্ হiেত েদিখেতেছন। সাkাৎ 
নারায়ণ বুিঝ েদহধারণ কিরয়া ভেkর জনয্ আিসয়ােছন। িক কের ঈ রেক ভালবাসেত হয়, তাi বুিঝ িশখােত 
eেসেছন! 
 
        নাম কিরেত কিরেত aেনকkণ পের সমািধভ  হiল। ঠাকুর আসন gহণ কিরেল ৈব বচরণ আবার গান 
ধিরেলন: 
 
        (1) হির হির বল ের বীেণ! 
        (2) িবফেল িদন যায় ের বীেণ, ীহিরর সাধন িবেন। 
 
        eiবার আর eক কীতর্নীয়া, েবেনায়ারী, rপ গািহেতেছন। িকnt সদাi গান গািহেত ‘আহা! আহা!’ বিলয়া 
ভূিম  হiয়া pণাম কেরন। তাহােত ে াতারা েকহ হােস, েকহ িবরk হয়। 
 
        aপরাh হiয়ােছ। iিতমেধয্ বারাnায় ী ীজগnােথর েসi েছাট রথখািন জা পতাকা িদয়া সুসিjত 
কিরয়া আনা হiয়ােছ। ী ীজগnাথ, সুভdা o বলরাম চnনচিচর্ত o বসন-ভূষণ o পু মালা dারা সুেশািভত 
হiয়ােছন। ঠাকুর েবেনায়ারীর কীতর্ন েফিলয়া বারাnায় রথােg গমন কিরেলন, -- ভেkরাo সে  সে  চিলেলন। 
রেথর রj ু ধিরয়া eকটু টািনেলন -- তৎপের রথােg ভkসে  নৃতয্ o কীতর্ন কিরেতেছন। aনয্ানয্ গােনর সে  
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ঠাকুর পদ ধিরেলন: 
 
        যােদর হির বলেত নয়ন ঝের, তারা তারা dভাi eেসেছ ের! 
        যারা মার েখেয় েpম যােচ, তারা তারা dভাi eেসেছ ের! 
        আবার -- নেদ টলমল টলমল কের, েগৗরেpেম িহেlােল ের। 
 
        েছাট বারাnােত রেথর সে  সে  কীতর্ন o নৃতয্ হiেতেছ। uc সংকীতর্ন o েখােলর শb িনয়া বািহেরর 
েলাক aেনেক বারাnা মেধয্ আিসয়া পিড়য়ােছ। ঠাকুর হিরেpেম মােতায়ারা। ভেkরাo সে  সে  েpেমাnt 
হiয়া নািচেতেছন। 
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ষ  পিরেcদ 
 

নেরেndর গান -- ঠাকুেরর ভাবােবেশ নৃতয্ 
 
        রথােg কীতর্ন o নৃেতয্র পর ঠাকুর ীরামকৃ  ঘের আিসয়া বিসয়ােছন। মিণ pভৃিত ভেkরা তাঁহার 
পদেসবা কিরেতেছন। 
 
        নেরnd ভােব পূণর্ হiয়া তানপুরা লiয়া আবার গান গািহেতেছন: 
 
        (1)  eেসা মা eেসা মা, o hদয়-রমা, পরাণ-পুতলী েগা, 
 hদয়-আসেন, হo মা আসীন, িনরিখ েতামাের েগা। 
 
        (2) মা tং িহ তারা, তুিম িtgণধরা পরাৎপরা। 
 আিম জািন েগা o দীন-দয়াময়ী, তুিম dগর্েমেত dখহারা ৷৷ 
 তুিম সnয্া তুিম গায়tী, তুিম জগdাtী েগা মা। 
 তুিম aকূেলর tাণকtর্ী, সদািশেবর মেনারমা ৷৷ 
 তুিম জেল, তুিম sেল, তুিম আদয্মূেল েগা মা। 
 তুিম সবর্ঘেট aঘর্পুেট, সাকার আকার িনরাকারা ৷৷ 
 
        (3)  েতামােরi কিরয়ািছ জীবেনর rবতারা। 
 e-সমুেd আর কভু হব নােকা পথহারা ৷৷ 
 
        eকজন ভk নেরndেক বিলেতেছন, তুিম oi গানটা গাiেব? -- 
 
         anের জািগেছা েগা মা anরযািমনী! 
 
        ীরামকৃ  -- দূর! eখন o-সব গান িক! eখন আনেnর গান -- ‘শয্ামা সুধা-তরি ণী।’ 
 
        নেরnd গাiেতেছন: 
 
          কখন িক রে  থাক মা, শয্ামা, সুধা-তরি নী! 
 তুিম রে  ভে  aপাে  aনে  ভ  দাo জননী ৷৷ 
 
        ভােবাnt হiয়া নেরnd বারবার গাiেত লািগেলন: 
 
 কভু কমেল কমেল থােকা মা পূণর্bhসনাতনী। 
 
        ঠাকুর েpেমাnt হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন, -- o গাiেতেছন, oমা পূণর্bhসনাতনী! aেনকkণ নৃেতয্র পর 
ঠাকুর আবার আসন gহণ কিরেলন। নেরnd ভাবািব  হiয়া সাrনয়েন গান গািহেতেছন েদিখয়া ঠাকুর aতয্n 
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আনিnত হiেলন। 
 
 
        রািt pায় নয়টা হiেব, eখনo ভkসে  ঠাকুর বিসয়া আেছন। 
 
        আবার ৈব বচরেণর গান িনেতেছন। 
 
        (1) ীেগৗরা  সুnর নটবর তপত কা ন কায়। 
         
        (2) িচিনব েকমেন েহ েতামায় (হির)। 
 oেহ ব রুায়, ভুেল আছ মথুরায় ৷৷ 
 হািতচড়া েজাড়াপরা, ভুেলছ িক েধনুচরা 
 bেজর মাখন চুির করা, মেন িকছু হয়। 
 
        রািt দশটা-eগারটা। ভেkরা pণাম কিরয়া িবদায় লiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, আর সbাi বািড় যাo -- (নেরnd o েছাট নেরনেক েদখাiয়া) eরা diজন থাকেলi 
হল! (িগিরেশর pিত) তুিম িক বািড় িগেয় খােব? থােকা েতা খািনক থাক। তামাk ! -- oহ বলরােমর চাকরo 
েতমিন। েডেক েদখ না -- েদেব না। (সকেলর হাসয্) িকnt তুিম তামাক েখেয় েযo। 
 
        ীযুk িগিরেশর সে  eকিট চশমাপরা বnু আিসয়ােছন। িতিন সমs েদিখয়া িনয়া চিলয়া েগেলন। ঠাকুর 
িগিরশেক বিলেতেছন, -- “েতামােক আর হের পয্ালােক বিল, েজার কের কাrেক িনেয় eেসা না, -- সময় না 
হেল হয় না।” 
 
        eকিট ভk pণাম কিরেলন। সে  eকিট েছেল। ঠাকুর সেsেহ কিহেতেছন -- “তেব তুিম eেসা -- আবার 
uিট সে ।” নেরnd, েছাট নেরন, আর d-eকিট ভk, আর eকটু থািকয়া বাটী িফিরেলন। 
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সpম পিরেcদ 
 

সুpভাত o ঠাকুর ীরামকৃ  -- মধুর নৃতয্ o নামকীতর্ন 
 
        ীরামকৃ  ৈবঠকখানার পি মিদেকর েছাট ঘের শযয্ায় শয়ন কিরয়া আেছন। রাত 4টা। ঘেরর দিkেণ 
বারাnা, তাহােত eকখািন টুল পাতা আেছ। তাহার uপর মাsার বিসয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পেরi ঠাকুর বারাnায় আিসেলন। মাsার ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। সংkািn, বুধবার, 32েশ 
আষাঢ়; 15i জুলাi, 1885। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম আর-eকবার uেঠিছলাম। আcা, সকালেবলা িক যাব? 
 
        মাsার -- আjা, সকালেবলায় েঢu eকটু কম থােক। 
 
        েভার হiয়ােছ -- eখনo ভেkরা আিসয়া জুেটন নাi। ঠাকুর মুখ ধুiয়া মধুর sের নাম কিরেতেছন। 
পি েমর ঘরিটর utর দরজার কােছ দাঁড়াiয়া নাম কিরেতেছন। কােছ মাsার। িকয়ৎkণ পের aনিতদূের 
েগাপােলর মা আিসয়া দাঁড়াiেলন। anঃপের dােরর anরােল 2/1িট stীেলাক ভk আিসয়া ঠাকুরেক েদিখেতেছন। 
েযন ীবৃnাবেনর েগাপীরা ীকৃ দশর্ন কিরেতেছন! aথবা নবdীেপর ভk মিহলারা েpেমাnt হiয়া ীেগৗরা েক 
আড়াল হiেত েদিখেতেছন। 
 
        রামনাম কিরয়া ঠাকুর কৃ নাম কিরেতেচন, কৃ ! কৃ ! েগাপীকৃ ! েগাপী! েগাপী! রাখালজীবন কৃ ! 
নnনnন কৃ ! েগািবn! েগািবn! 
 
        আবার েগৗরাে র নাম কিরেতেছন -- 
 
        ীকৃ  ৈচতনয্ pভু িনতয্ানn। হেরকৃ  হের রাম, রােধ েগািবn! 
 
        আবার বিলেতেছন, আেলখ িনর ন! িনর ন বিলয়া কাঁিদেতেছন। তাঁহার কাnা েদিখয়া o কাতর sর 

িনয়া, কােছ দ ায়মান ভেkরা কাঁিদেতেছন। িতিন কাঁিদেতেছন, আর বিলেতেছন, ‘িনর ন! আয় বাপ -- খাের 
েনের -- কেব েতাের খাiেয় জn সফল করব! তুi আমার জনয্ েদহধারণ কের নরrেপ eেসিছস।’ 
 
        জগnােথর কােছ আিতর্ কিরেতেছন -- জগnাথ! জগবnু! দীনবnু! আিম েতা জগৎছাড়া নi নাথ, আমায় 
দয়া কর! 
 
        েpেমাnt হiয়া গািহেতেছন -- “uিড়ষয্া জগnাথ ভজ িবরাজ জী!” 
 
        eiবার নারায়েণর নামকীতর্ন কিরেত কিরেত নািচেতেছন o গািহেতেছন -- ীমnারায়ণ! ীমnারায়ণ! 
নারায়ণ! নারায়ণ! 
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        নািচেত নািচেত আবার গান গাiেতেছন: 
 
 হলাম যার জনয্ পাগল, তাের কi েপলাম সi। 
 bhা পাগল, িব ু পাগল, আর পাগল িশব, 
 িতন পাগেল যুিk কের ভাঙেল নবdীপ 
 আর eক পাগল েদেখ eলাম বৃnাবেনর মােঠ, 
 রাiেক রাজা সাজােয় আপিন েকাটাল সােজ! 
 
        eiবার ঠাকুর ভkসে  েছাট ঘরিটেত বিসয়ােছন। িদগmর! েযন পাঁচ বৎসেরর বালক! মাsার, বলরাম 
আরo di-eকিট বk বিসয়া আেছন। 
 

[rপদশর্ন কখন? gহয্কথা -- d-আtা েছাকরােত নারায়ণদশর্ন ] 
 

(রামলালা, িনর ন, পূণর্, নেরnd, েবলঘেরর তারক, েছাট নেরন) 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রীয় rপ দশর্ন করা যায়! যখন uপািধ সব চেল যায়, -- িবচার বn হেয় যায়, -- তখন 
দশর্ন। তখন মানুষ aবাk  সমািধs হয়। িথেয়টাের িগেয় বেস েলােক কত গl কের, -- e-গl েস গl। যাi 
পদর্া uেঠ যায় সব গl-টl বn হেয় যায়। যা েদেখ তাiেতi মg হেয় যায়। 
 
        “েতামােদর aিত gহয্কতা বলিছ। েকন পূণর্, নেরnd, eেদর সব eত ভালবািস। জগnােথর সে  মধুরভােব 
আিল ন করেত িগেয় হাত েভেঙ েগল। জািনেয় িদেল, “তুিম শরীরধারণ কেরছ -- eখন নরrেপর সে  সখয্, 
বাৎসলয্ eiসব ভাব লেয় থােকা।” 
 
        “রামলালার uপর যা যা ভাব হত, তাi পূণর্ািদেক েদেখ হেc! রামলালােক নাoয়াতাম, খাoয়াতাম, 
েশায়াতাম, --সে  সে  িনেয় েবড়াতাম, -- রামলালার জনয্ বেস বেস কাঁদতাম, িঠক ei সব েছেলেদর িনেয় 
তাi হেয়েছ! েদখ না িনর ন। িকছুেতi িলp নয়। িনেজর টাকা িদেয় গিরবেদর ডাkারখানায় িনেয় যায়। িববােহর 
কথায় বেল, ‘বাপের! o িবশালাkীর দ!’ oেক েদিখ েয, eকটা েজয্ািতঃর uপর বেস রেয়েছ। 
 
        “পূণর্ uচুঁ সাকার ঘর -- িব রু aংেশ জn। আহা িক aনুরাগ! 
 
        (মাsােরর pিত) -- “েদখেল না, -- েতামার িদেক চাiেত লাগল -- েযন grভাi-eর uপর -- েযন iিন 
আমার আপনার েলাক! আর-eকবার েদখা করেব বেলেছ। বেল কােpেনর oখােন েদখা হেব।” 
 

[নেরেndর কত gণ -- েছাট নেরেণর gণ ] 
 
        “নেরেndর খুব uচুঁ ঘর -- িনরাকােরর ঘর। পুrেষর সtা। 
 
        “eেতা ভk আসেছ, oর মেতা eকিট নাi। 
 
        “eক-eকবার বেস বেস খতাi। তা েদিখ, aনয্ পd কাr দশদল, কাr েষাড়শদল, কাr শতদল িকnt 
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পdমেধয্ নেরnd সহsদল! 
 
        “aেনয্রা কলসী, ঘিট e-সব হেত পাের, -- নেরnd জালা। 
 
        “েডাবা পু িরণী মেধয্ নেরnd বড় দীিঘ! েযমন হালদার-পুকুর। 
 
        “মােছর মেধয্ নেরnd রাঙাচkু বড় ri, আর সব নানারকম মাছ -- েপানা, কািঠ বাটা, ei সব। 
 
        “খুব আধার, -- aেনক িজিনস ধের। বড় ফুেটাoলা বাঁশ! 
 
        “নেরnd িকছুর বশ নয়। o আসিk, iিndয়-সুেখর বশ নয়। পুrষ পায়রা। পুrষ পায়রার েঠাঁট ধরেল েঠাঁট 
েটেন িছিনেয় লয়, -- মাদী পায়রা চুপ কের থােক। 
 
        “েবলঘেরর তারকেক মৃেগল বলা যায়। 
 
        “নেরnd পুrষ, গািড়েত তাi ডান িদেক বেস। ভবনােথর েমদী ভাব oেক তাi aনয্িদেক বসেত িদi! 
 
        “নেরnd সভায় থাকেল আমার বল।” 
 
        ীযুk মেহnd মুখুেj আিসয়া pণাম কিরেলন। েবলা আটটা হiেব। হিরপদ, তুলসীরাম, kেম আিসয়া 
pণাম কিরয়া বিসেলন। বাবুরােমর jর হiয়ােছ, -- আিসেত পােরন নাi। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারািদর pিত) -- েছাট নেরন eেলা না? মেন কেরেছ, আিম চেল েগিছ। (মুখুেjর pিত) িক 
আ যর্! েস (েছাট নেরন) েছেলেবলায় sুল েথেক eেস ঈ েরর জনয্ কাঁদত। (ঈ েরর জনয্) কাnা িক কেমেত 
হয়! 
 
        “আবার বুিd খুব। বাঁেশর মেধয্ বড় ফুেটাoলা বাঁশ! 
 
        “আর আমার uপর সব মনটা। িগিরশ েঘাষ বলেল, নবেগাপােলর বািড় েযিদন কীতর্ন হেয়িছল, েসিদন 
(েছাট নেরন) িগিছল, -- িকnt ‘িতিন কi’ বেল আর hশঁ নাi, -- েলােকর গােয়র uপর িদেয়i চেল যায়! 
 
        “আবার ভয় নাi -- েয বািড়েত বকেব। দিkেণ ের িতনরািt সমােন থােক।” 
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a ম পিরেcদ 
 

ভিkেযােগর গূঢ় রহসয্ -- jান o ভিkর সমnয় 
 

[মুখুেj, হিরবাবু, পূণর্, িনর ন, মাsার, বলরাম ] 
 
        মুখুেj -- হির (বাগবাজােরর হিরবাবু) আপনার কালেকর কথা েন aবাk ! বেল, ‘সাংখয্দশর্েন, 
পাত েল, েবদােn -- o-সব কথা আেছ। iিন সামানয্ নন।’ 
 
        ীরামকৃ  -- কi, আিম সাংখয্, েবদাn পিড় নাi। 
 
        “পূণর্jান আর পূণর্ভিk eকi। ‘েনিত’ ‘েনিত’ কের িবচােরর েশষ হেল, bhjান। -- তারপর যা তয্াগ 
কের িগিছল, তাi আবার gহণ। ছােদ uঠবার সময় সাবধােন uঠেত হয়। তারপর েদেখ েয, ছাদo েয িজিনেস -- 
iট-চুন-সুরিক -- িসঁিড়o েসi িজিনেস ৈতয়ারী! 
 
        “যার uc েবাধ আেছ, তার িনচু েবাধ আেছ। jােনর পর, uপর িনেচ eক েবাধ হয়। 
 
        “phােদর যখন তttjান হত, ‘েসাঽহm ’ হেয় থাকেতন। যখন েদহবুিd আসত ‘দােসাঽহm ’, ‘আিম েতামার 
দাস’, ei ভাব আসত। 
 
        “হনুমােনর কখনo ‘েসাঽহm ’, কখন ‘দাস আিম’, কখন ‘আিম েতামার aংশ’, ei ভাব আসত। 
 
        “েকন ভিk িনেয় থােকা? -- তা না হেল মানুষ িক িনেয় থােক! িক িনেয় িদন কাটায়। 
 
        “‘আিম’ েতা যাবার নয়, ‘আিম’ ঘট থাকেত েসাঽহm  হয় না। সমািধs হেল ‘আিম’ পুেছ যায়, -- তখন যা 
আেছ তাi। রামpসাদ বেল, তারপর আিম ভাল িক তুিম ভাল, তা তুিমi জানেব। 
 
        “যতkণ ‘আিম’ রেয়েছ ততkণ ভেkর মেতা থাকাi ভাল! ‘আিম ভগবান’ eিট ভাল না। েহ জীব, ভkবৎ 
eিট ভাল না। েহ জীব, ভkবৎ ন চ কৃ বৎ! -- তেব যিদ িনেজ েটেন লন, তেব আলাদা কথা। েযমন মিনব 
চাকরেক ভালেবেস বলেছ, আয় আয় কােছ েবাস আিমo যা তুio তা। গ ারi েঢu, েঢuেয়র গ া হয় না! 
 
        “িশেবর di aবsা। যখন আtারাম তখন েসাঽহm  aবsা, -- েযােগেত সব িsর। যখন ‘আিম’ eকিট 
আলাদা েবাধ থােক তখন ‘রাম! রাম!’ কের নৃতয্। 
 
        “যাঁর aটল আেছ, তাঁর টলo আেছ। 
 
        “ei তুিম িsর। আবার তুিমi িকছুkণ পের কাজ করেব। 
 
        “jান আর ভিk eকi িজিনস। -- তেব eকজন বলেছ ‘জল’, আর-eকজন ‘জেলর খািনকটা চাপ’।” 
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[di সমািধ -- সমািধ pিতবnক -- কািমনী-কা ন ] 

 
        “সমািধ েমাটামুিট diরকম। -- jােনর পেথ, িবচার করেত করেত aহং নােশর পর েয সমািধ, তােক 
িsতসমািধ বা জড়সমািধ (িনিবর্কlসমািধ) বেল। ভিkপেথর সমািধেক ভাবসমািধ বেল। eেত সেmােগর জনয্, 
আsাদেনর জনয্, েরখার মেতা eকটু aহং থােক। কািমনী-কা েন আসিk থাকেল e-সব ধারণা হয় না। 
 
        “েকদারেক বললুম, কািমনী-কা েন মন থাকেল হেব না। icা হল, eকবার তার বুেক হাত বুিলেয় িদ, -- 
িকnt পারলাম না। িভতের a ট-ব ট। ঘের িব ার গn, ঢুকেত পারলাম না। েযমন sয়mু িল  কাশী পযর্n জড়। 
সংসাের আসিk, -- কািমনী-কা েন আসিk, -- থাকেল হেব না। 
 
        “েছাকরােদর িভতর eখনo কািমনী-কা ন েঢােক নাi; তাiেতা oেদর aত ভালবািস। হাজরা বেল, ‘ধনীর 
েছেল েদেখ, সুnর েছেল েদেখ, -- তুিম ভালবাস’। তা যিদ হয়, হিরশ, েনােটা, নেরnd -- eেদর ভালবািস েকন? 
নেরেndর ভাত নুন েদ খাবার পয়সা েজােট না। 
 
        “েছাকরােদর িভতর িবষয়বুিd eখনo েঢােক নাi। তাi anর aত d। 
 
        “আর aেনেকi িনতয্িসd। জn েথেকi ঈ েরর িদেক টান। েযমন বাগান eকটা িকেনছ। পির ার করেত 
করেত eক জায়গায় বসােনা জেলর কল পাoয়া েগল। eকবাের জল কলকল কের েবrেc।” 
 

[পূণর্ o িনর ন -- মাতৃেসবা -- ৈব বেদর মেহাৎসেবর ভাব ] 
 
        বলরাম -- মহাশয়, সংসার িমথয্া, eকবাের jান, পূেণর্র েকমন কের হল? 
 
        ীরামকৃ  -- জnাnরীণ। পূবর্ পূবর্ জেn সব করা আেছ। শরীরটাi েছাট হেয় আবার বৃd হয় -- আtা 
েসirপ নয়। 
 
        “oেদর েকমন জান, -- ফল আেগ তারপর ফুল। আেগ দশর্ন, -- তারপর gণ-মিহমা বণ, তারপর িমলন! 
 
        “িনর নেক েদখ -- েলনােদনা নাi। -- যখন ডাক পড়েব েযেত পারেব। তেব যতkণ মা আেছ, মােক 
েদখেত হেব। আিম মােক ফুল চnন িদেয় পূজা করতাম। েসi জগেতর মা-i মা হেয় eেসেছন। তাi কাr াd, 
-- েশেষ ঈে র পূজা হেয় পেড়। েকu মের েগেল ৈব বেদর মেহাৎসব হয়, তারo ei ভাব। 
 
        “যতkণ িনেজর শরীেরর খপর আেছ ততkণ মার খপর িনেত হেব। তাi হাজরােক বিল, িনেজর কািশ 
হেল িমছির মিরচ করেত হয়, মিরচ-লবেণর েযাগাড় করেত হয়; যতkণ e-সব করেত হয়, ততkণ মার খপরo 
িনেত হয়। 
 
        “তেব যখন িনেজর শরীেরর খপর িনেত পািc না, -- তখন aনয্ কথা। তখন ঈ রi সব ভার লন। 
 
        “নাবালক িনেজর ভার িনেত পাের না। তাi তার aিছ (Guardian) হয়। নাবালেকর aবsা -- েযমন 
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ৈচতনয্েদেবর aবsা।” 
 
        মাsার গ াsান কিরেত েগেলন। 
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নবম পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র কুি  -- পূবর্কথা -- ঠাকুেরর ঈ রদশর্ন 
 

[রাম, লkণ o পাথর্সারিথ-দশর্ন -- নয্াংটা পরমহংসমূিতর্ ] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  েসi েছাট ঘের কথা কিহেতেছন। মেহnd মুখুেj, বলরাম, তুলসী, হিরপদ, 
িগিরশ pভৃিত ভেkরা বিসয়া আেছন। িগিরশ ঠাকুেরর কৃপা পাiয়া সাত-আট মাস যাতায়াত কিরেতেছন। মাsার 
iিতমেধয্ গ াsান কিরয়া িফিরয়ােছন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া তাঁহার কােছ বিসয়ােছন। ঠাকুর তাঁহার adতু 
ঈ র-দশর্নকথা eকটু eকটু বিলেতেছন। 
 
        “কালীঘের eকিদন নয্াংটা আর হলধারী aধয্াt (রামায়ণ) পড়েছ। হঠাৎ েদখলাম নদী, তার পােশ বন, 
সবুজ রঙ গাছপালা, -- রাম লkণ জাি য়া পরা, চেল যােcন। eকিদন কুিঠর সmুেখ aজুর্েনর রথ েদখলাম। -- 
সারিথর েবেশ ঠাকুর বেস আেছন। েস eখনo মেন আেছ। 
 
        “আর eকিদন, েদেশ কীতর্ন হেc, -- সmুেখ েগৗরা মূিতর্। 
 
        “eকজন নয্াংটা সে  সে  থাকত -- তার ধেন হাত িদেয় ফচিকিম করতুম। তখন খুব হাসতুম। e 
নয্াংেটামূিতর্ আমারi িভতর েথেক েবrত। পরমহংসমূিতর্, -- বালেকর নয্ায়। 
 
        “ঈ রীয় rপ কত েয দশর্ন হেয়েছ, তা বলা যায় না। েসi সমেয় বড় েপেটর বয্ােমা। oi সকল aবsায় 
েপেটর বয্ােমা বড় েবেড় েযত। তাi rপ েদখেল েশেষ থু-থু করতুম -- িকnt েপেছেন িগেয় ভূত পাoয়ার মেতা 
আবার আমায় ধরত! ভােব িবেভার হেয় থাকতাম, িদনরাত েকাথা িদেয় েযত! তার পরিদন েপট ধুেয় ভাব 
েবrত!” (হাসয্) 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- আপনার কুি  েদখিছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িdতীয়ার চাঁেদ জn। আর রিব, চnd, বুধ -- eছাড়া আর িকছু বড় eকটা নাi। 
 
        িগিরশ -- কুmরািশ। ককর্ট আর বৃেষ রাম আর কৃ ; -- িসংেহ ৈচতনয্েদব। 
 
        ীরামকৃ  -- dিট সাধ িছল। pথম -- ভেkর রাজা হব, িdতীয় টঁেক সাধু হেবা না। 
 

[ ীরামকৃে র কুি  -- ঠাকুেরর সাধন েকন -- bhেযািনদশর্ন ] 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- আপনার সাধন করা েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ভগবতী িশেবর জনয্ aেনক কেঠার সাধন কেরিছেলন, -- প তপা, শীতকােল 
জেল গা বুিড়েয় থাকা, সূেযর্র িদেক eকদৃে  েচেয় থাকা! 
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        “sয়ং কৃ  রাধাযnt িনেয় aেনক সাধন কেরিছেলন। যnt bhেযািন -- তাঁরi পূজা ধয্ান! ei bhেযািন 
েথেক েকািট েকািট bhা  uৎপিt হেc। 
 
        “aিত gহয্কথা! েবলতলায় দশর্ন হত -- লকলক করত!” 
 

[পূবর্কথা -- েবলতলায় তেntর সাধন -- বামনীর েযাগাড় ] 
 
        “েবলতলায় aেনক তেntর সাধন হেয়িছল। বড়ার মাথা িনেয়। আবার ... আসন। বামনী সব েযাগাড় করত। 
 
        (হিরপদর িদেক agসর হiয়া) -- “েসi aবsায় েছেলেদর ধন, ফুল-চnন িদেয় পূজা না করেল থাকেত 
পারতাম না। 
 
        “আর-eকিট aবsা হত। েযিদন aহংকার করতুম, তারপরিদনi aসুখ হত।” 
 
        মাsার ীমুখিনঃসৃত arতপূবর্ েবদাnবাকয্ িনয়া aবাk  হiয়া িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। ভেkরাo 
েযন েসi পূতসিললা পিততপাবনী ীমুখিনঃসৃত ভাগবতগ ায় sান কিরয়া বিসয়া আেছন। 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        তুলসী -- iিন হােসন না। 
 
        ীরামকৃ  -- িভতের হািস আেছ। ফlgনদীর uপের বািল, -- খুঁড়েল জল পাoয়া যায়। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “তুিম িজhা েছাল না! েরাজ িজhা ছুলেব।” 
 
        বলরাম -- আcা, eঁর (মাsােরর) কােছ পূণর্ আপনার কথা aেনক েনেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- আেগকার কথা -- iিন জােনন -- আিম জািন না। 
 
        বলরাম -- পূণর্ sভাবিসd। তেব eঁরা? 
 
        ীরামকৃ  -- eঁরা েহতুমাt। 
 
        নয়টা বািজয়ােছ -- ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ ের যাtা কিরেবন তাহার uেদয্াগ হiেতেছ। বাগবাজােরর 
anপূণর্ার ঘােট েনৗকা িঠক করা আেছ। ঠাকুরেক ভেkরা ভূিম  হiয়া pণাম কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর di-eকিট ভেkর সিহত েনৗকায় িগয়া বিসেলন, েগাপােলর মা oi েনৗকায় uিঠেলন, -- দিkেণ ের 
িকি ৎ িব াম কিরয়া ৈবকােল হাঁিটয়া কামারহািট যাiেবন। 
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        ঠাকুেরর দিkেণ েরর ঘেরর কয্াmখাটিট সারাiেত েদiয়া হiয়ািছল। েসখািনo েনৗকায় তুিলয়া েদoয়া 
হiল। ei খাটখািনেত ীযুk রাখাল pায় শয়ন কিরেতন। 
 
        আজ িকnt মঘা নkt। যাtা বদলাiেত ঠাকুর ীরামকৃ  আগত শিনবাের বলরােমর বাটীেত আবার 

ভাগমন কিরেবন। 



1885, 28েশ জুলাi 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতানগের ভkমিnের 
 

pথম পিরেcদ 
 
        ীরামকৃ  ভkসে  বলরােমর ৈবঠকখানায় বিসয়া আেছন। সহাসয্বদন। eখন েবলা pায় িতনটা; িবেনাদ, 
রাখাল, মাsার iতয্ািদ কােছ বিসয়া। েছাট নেরনo আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        আজ ম লবার, 28েশ জুলাi, 1885 ী াb, (13i াবণ, 1292) আষাঢ় কৃ া pিতপদ। ঠাকুর 
বলরােমর বািড়েত সকােল আিসয়ােছন o ভkসে  আহারািদ কিরয়ােছন। বলরােমর বািড়েত ী ীজগnাথেদেবর 
েসবা আেছ। তাi ঠাকুর বেলন, “বড় d an।” 
 
        নারাণ pভৃিত ভেkরা বিলয়ািছেলন, নn বসুর বািড়েত aেনক ঈ রীয় ছিব আেছ। আজ তাi ঠাকুর তােদর 
বাির িগয়া aপরােh ছিব েদিখেবন। eকিট ভk bাhণীর বািড় নn বসুর বাটীর িনকেট, েসখােনo যাiেবন। 
bাhণী কনয্া-েশােক সnpা, pায় দিkেণ ের ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত জান। িতিন aিতশয় বয্াকুলা হiয়া 
ঠাকুরেক আমntণ কিরয়ােছন। তাঁহার বাটীেত যাiেত হiেব o আর-eকিট stী ভk গণুর মার বাটীেতo যাiেত 
হiেব। 
 
        ঠাকুর বলরােমর বাটীেত আিসয়াi েছাকরা ভkেদর ডািকয়া পাঠান। েছাট নেরন মােঝ বিলয়ািছেলন; 
“আমার কাজ আেছ বিলয়া সবর্দা আিসেত পাির না, পরীkার জনয্ পড়া” -- iতয্ািদ; েছাট নেরন আিসেল ঠাকুর 
তাহার সিহত কথা কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  (েছাট নেরনেক) -- েতােক ডাকেত পাঠাi নাi। 
 
        েছাট নেরন (হািসেত হািসেত) -- তা আর িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তা বাপু েতামার aিন  হেব, aবসর হেল আসেব! 
 
        ঠাকুর েযন aিভমান কিরয়া ei কথাgিল বিলেলন। 
 
        পালিক আিসয়ােছ। ঠাকুর ীযুk নn বসুর বাটীেত যাiেবন। 
 
        ঈ েরর নাম কিরেত কিরেত ঠাকুর পালিকেত uিঠেতেছন। পােয় কােলা বািণর্শ করা চিট জুতা, পরেন লাল 
িফতাপাড় ধুিত, utরীয় নাi। জুতা-েজাড়ািট পালিকর eকপােশ মিণ রাখেলন। পালিকর সে  সে  মাsার 
যাiেতেছন। kেম পেরশ আিসয়া জুিটেলন। 
 
        নn বসুর েগেটর িভতর পালিক pেবশ কিরল। kেম বাটীর সmুেখ pশs ভূিম পার হiয়া পালিক বাটীেত 
আিসয়া uপিsত হiল। 
 
        গৃহsামীর আtীয়গণ আিসয়া ঠাকুরেক pণাম মিরেলন। ঠাকুর মাsারেক চিটজুতা-েজাড়ািট িদেত বিলেলন। 
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পালিক হiেত aবতরণ কিরয়া uপেরর হলঘের uপিsত হiেলন। aিত দীঘর্ o pশs হলঘর। েদবেদবীর ছিব 
ঘেরর চতুিদর্েক। 
 
        গৃহsামী o তাঁহার াতা প পিত ঠাকুরেক সmাষণ কিরেলন। kেম পালিকর প াৎ প াৎ আিসয়া ভেkরা 
ei হলঘের জুিটেলন। িগিরেশর ভাi aতুল আিসয়ােছন। pসেnর িপতা ীযুk নn বসুর বাটীেত সবর্দা যাতায়াত 
কেরন। িতিনo uপিsত আেছন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীযুk নn বসুর বাটীেত ভাগমন 
 
ঠাকুর ীরামকৃ  eiবার ছিব েদিখেত গােtাtান কিরেলন। সে  মাsার o আরo কেয়কজন ভk, গৃহsামীর 

াতা ীযুk প পিতo স  সে  থািকয়া ছিবgিল েদখাiেতেছন। 
 
        ঠাকুর pথেমi চতুভুর্জ িব ুমূিতর্ দশর্ন কিরেতেছন। েদিখয়াi ভােব িবেভার হiেলন। দাঁড়াiয়ািছেলন, 
বিসয়া পিড়েলন। িকয়ৎকাল ভােব আিব  হiয়া রিহেলন। 
 
        হনুমােনর মাথায় হাত িদয়া ীরাম আশীবর্াদ কিরেতেছন। হনুমােনর দৃি  ীরােমর পাদপেd। ঠাকুর 

ীরামকৃ  aেনকkণ ধিরয়া ei ছিব েদিখেতেছন। ভােব বিলেতেছন, “আহা! আহা!” 
 
        তৃতীয় ছিব বংশীবদন ীকৃ  কদমতলায় দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        চতুথর্ -- বামনাবতার। ছািত মাতায় বিলর যেj যাiেতেছন। ীরামকৃ  বিলেতেছন, “বামন!” eবং 
eকদৃে  েদিখেতেছন। 
 
        eiবার নৃিসংহমূিতর্ দশর্ন কিরয়া ঠাকুর েগাে র ছিব দশর্ন কিরেতেছন। ীকৃ  রাখালেদর সিহত বৎসগণ 
চরাiেতেছন। ীবৃnাবন o যমুনাপুিলন! 
 
        মিণ বিলয়া uিঠেলন -- চমৎকার ছিব। 
 
        সpম ছিব েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন -- “ধূমাবতী”; a ম -- েষাড়শী; নবম -- ভুবেন রী; দশম -- তারা; 
eকাদশ -- কালী। ei সকল মূিতর্ েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন -- “e-সব ugমূিতর্! e-সব মূিতর্ বািড়েত রাখেত 
নাi। e-মূিতর্ বািড়েত রাখেল পূজা িদেত হয়। তেব আপনােদর aদৃে র েজার আেছ, আপনারা েরেখেছন।” 
 
        ী ীanপূণর্া দশর্ন কিরয়া ঠাকুর ভােব বিলেতেছন, “বা! বা!” 
 
        তারপরi রাi রাজা। িনকু বেন সখীপিরবৃতা িসংহাসেন বিসয়া আেছন। ীকৃ  কুে র dাের েকাটাল 
সািজয়া বিসয়া আেছন। তারপর েদােলর ছিব। ঠাকুর aেনকkণ ধিরয়া eর পেরর মূিতর্ েদিখেতেছন। gাসেকেসর 
িভতর বীণাপািণর মূিতর্; েদবী বীনাহেs মােতায়ারা হiয়া রাগরািগনী আলাপ কিরেতেছন। 
 
        ছিব েদখা সমাp হiল। ঠাকুর আবার গৃহsামীর কােছ আিসয়া uপিsত হiেলন। দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া 
গৃহsামীেক বিলেতেছন, “আজ খুব আনn হল। বা! আপিন েতা খুব িহn ু! iংরাজী ছিব না েরেখ েয ei ছিব 
েরেখেছন -- খুব আ যর্!”  
 
        ীযুk নn বসু বিসয়া আেছন। িতিন ঠাকুরেক আhান কিরয়া বিলেতেছন, “বসুন! দাঁিড়েয় রiেলন 
েকন?” 
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        ীরামকৃ  (বিসয়া) -- e পটgেলা খুব বড় বড়। তুিম েবশ িহn ু। 
 
        নn বসু -- iংরাজী ছিবo আেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েস-সব aমন নয়। iংরাজীর িদেক েতামার েতমন নজর নাi। 
 
        ঘেরর েদoয়ােলর uপর ীযুk েকশব েসেনর নবিবধােনর ছিব টা ােনা িছল। ীযুk সুেরশ িমt oi ছিব 
করাiয়ািছেলন! িতিন ঠাকুেরর eকজন িpয় ভk। oi ছিবেত পরমহংসেদব েকশবেক েদখাiয়া িদেতেছন, িভn 
পথ িদয়া সব ধমর্াবলmীরা ঈ েরর িদেক যাiেতেছন। গnবয্ sান eক, ধু পথ আলাদা। 
 
        ীরামকৃ  -- o েয সুেরেndর পট! 
 
        pসেnর িপতা (সহােসয্) -- আপিনo oর িভতের আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- oi eকরকম, oর িভতর সবi আেছ। -- iদািনং ভাব! 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত হঠাৎ ঠাকুর ভােব িবেভার হiেতেছন। ঠাকুর জগnাতার সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের মাতােলর নয্ায় বিলেতেছন, “আিম েবhশঁ হi নাi।” বািড়র িদেক দৃি  কিরয়া বিলেতেছন, 
“বড় বািড়! eেত িক আেছ? iট, কাঠ, মািট!” 
 
        িকয়ৎkণ পের বিলেতেছন, “ঈ রীয় মূিতর্সকল েদেখ বড় আনn হল।” আবার বিলেতেছন, “ugমূিতর্, 
কালী, তারা (শব িশবা মেধয্ শানবািসনী) রাখা ভাল নয়, রাখেল পূজা িদেত হয়।” 
 
        প পিত (সহােসয্) -- তা িতিন যতিদন চালােবন, ততিদন চলেব। 
 
        ীরামকৃ  -- তা বেট, িকnt ঈ েরেত মন রাখা ভাল; তাঁেক ভেুল থাকা ভাল নয়। 
 
        নn বসু -- তাঁেত মিত কi হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর কৃপা কi হয়? তাঁর িক কৃপা করবার শিk আেছ? 
 

[ঈ র কতর্া -- না কমর্i ঈ র ] 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বুেঝিছ, েতামার পি েতর মত, ‘েয েযমন কমর্ করেব েসrপ ফল পােব’; ogেলা 
েছেড় দাo! ঈ েরর শরণাগত হেল কমর্ kয় হয়। আিম মার কেছ ফুল হােত কের বেলিছলাম, ‘মা! ei লo 
েতামার পাপ, ei লo েতামার পুণয্; আিম িকছুi চাi না, তুিম আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার ভাল, 
ei লo েতামার মn; আিম ভালমn িকছুi চাi না, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার ধমর্, ei লo 
েতামার aধমর্; আিম ধমর্াধমর্ িকছুi চাi না, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার jান, ei লo েতামার 
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ajান; আিম jান-ajান িকছুi চাi না, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার িচ, ei লo েতামার a িচ, 
আমায় dাভিk দাo।’ 
 
        নn বসু -- আiন িতিন ছাড়ােত পােরন? 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক! িতিন ঈ র, িতিন সব পােরন; িযিন আiন কেরেছন, িতিন আiন বদলােত পােরন। 
 

[ৈচতনয্লাভ েভাগােn -- না তাঁর কৃপায় ] 
 
        “তেব oকথা বলেত পার তুিম। েতামার নািক েভাগ করবার icা আেছ, তাi তুিম aমন কথা বলছ। o eক 
মত আেছ বেট, েভাগ শািn না হেল ৈচতনয্ হয় না! তেব েভােগi বা িক করেব? কািমনী-কা েনর সুখ -- ei 
আেছ, ei নাi, kিণক! কািমনী-কা েনর িভতর আেছ িক? আমড়া, আঁিট আর চামড়া; েখেল aমলশূল হয়। 
সেnশ, যাi িগেল েফলেল আর নাi!” 
 

[ঈ র িক পkপাতী -- aিবদয্া েকন -- তাঁর খুিশ ] 
 
        নn বসু eকটু চুপ কিরয়া আেছন, তারপর বিলেতেছন, -- o-সব েতা বেল বেট! ঈ র িক পkপাতী? তাঁর 
কৃপােত যিদ হয়, তাহেল বলেত হেব ঈ র পkপাতী? 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন িনেজi সব, ঈ র িনেজi জীব, জগৎ সব হেয়েছন। যখন পূণর্ jান হেব, তখন oi 
েবাধ। িতিন মন, েদহ বুিd, েদহ -- চতুিবর্ংশিত তtt সব হেয়েছন। িতিন আর পkপাত কার uপর করেবন? 
 
        নn বসু -- িতিন নানাrপ েকন হেয়েছন? েকানখােন jান, েকানখােন ajান? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর খুিশ। 
 
        aতুল -- েকদারবাবু (চাটুেজয্) েবশ বেলেছন। eকজন িজjাসা কেরিছল, ঈ র সৃি  েকন করেলন, তােত 
বেলিছেলন েয, েয িমিটং-e িতিন সৃি র মতলব কেরিছেলন, েস িমিটং-e আিম িছলাম না। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর খুিশ। 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর গান গাiেতেছন: 
 
  সকিল েতামার icা, icাময়ী তারা তুিম। 
 েতামার কমর্ তুিম কর মা, েলােক বেল কির আিম। 
 পে  বd কর করী, প ুের ল াo িগির, 
 কাের দাo মা! bhপদ, কাের কর aেধাগামী।। 
 আিম যnt তুিম যntী, আিম ঘর তুিম ঘরণী। 
 আিম রথ তুিম রথী, েযমন চালাo েতমিন চিল।। 
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        “িতিন আনnময়ী! ei সৃি -িsিত-pলেয়র লীলা করেছন। aসংখয্ জীব, তার মেধয্ d-eকিট মুk হেয় 
যােc, -- তােতo আনn। ‘ঘুিড়র লেkর dেটা-eকটা কােট, েহেস দাo মা হাত চাপিড়’। েকu সংসাের বd হেc, 
েকu মুk হেc। 
 
 “ভবিসnু মােঝ মন uঠেছ ডুবেছ কত তরী!” 
 
        নn বসু -- তাঁর খুিশ! আমরা েয মির! 
 
        ীরামকৃ  -- েতামরা েকাথায়? িতিনi সব হেয়েছন। যতkণ না তাঁেক জানেত পাc, ততkণ ‘আিম’ 
‘আিম’ করছ! 
 
        “সকেল তাঁেক জানেত পারেব -- সকেলi udার হেব, তেব েকহ সকাল সকাল েখেত পায়, েকহ dপুর 
েবলা েকu বা সnয্ার সময়; িকnt েকহ aভুk থাকেব না! সকেলi আপনার srপেক জানেত পারেব।” 
 
        প পিত -- আjা হাঁ, িতিনi সব হেয়েছন েবাধ হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক, eটা েখাঁেজা েদিখ। আিম িক হাড়, না মাংস, না রk, না নাড়ীভঁুিড়? আিম খঁুজেত 
খুঁজেত ‘তুিম’ eেস পেড়, aথর্াৎ anের েসi ঈ েরর শিk বi আর িকছুi নাi। ‘আিম’ নাi! -- িতিন। েতামার 
aিভমান নাi! eত ঐ যর্। ‘আিম’ eেকবাের তয্াগ হয় না; তাi যিদ যােব না তেব থাক শয্ালা ঈ েরর দাস হেয়। 
(সকেলর হাসয্) ঈ েরর ভk, ঈ েরর েছেল, ঈ েরর দাস, e-aিভমান ভাল। েয ‘আিম’ কািমনী-কা েন আসk 
হয়, েসi ‘আিম’ কাঁচা আিম, েস ‘আিম’ তয্াগ করেত হয়। 
 
        aহংকােরর eirপ বয্াখয্া িনয়া গৃহsামী o aনয্ানয্ সকেল সািতশয় pীিতলাভ কিরেলন। 
 

[ঐ েযর্র aহংকার o মtতা ] 
 
        ীরামকৃ  -- jােনর dিট লkণ, pথম aিভমান থাকেব না; িdতীয় শাn sভাব। েতামার di লkণi 
আেছ। aতeব েতামার uপর ঈ েরর aনুgহ আেছ। 
 
        “েবিশ ঐ যর্ হেল, ঈ রেক ভুল হেয় যায়; ঐ েযর্র sভাবi oi। যd মিlেকর েবিশ ঐ যর্ হেয়েছ, েস 
আজকাল ঈ রীয় কথা কয় না। আেগ আেগ েবশ ঈ েরর কথা কiত। 
 
        “কািমনী-কা ন eকpকার মদ। aেনক মদ েখেল খুড়া-জয্াঠা েবাধ থােক না, তােদরi বেল েফেল, েতার 
gি র; মাতােলর gr-লঘু েবাধ থােক না।” 
 
        নn বসু -- তা বেট। 
 

[Theosophy -- kণকাল েযােগ মুিk -- dাভিkসাধন] 
 
        প পিত -- মহাশয়! egেলা িক সতয্ -- Spiritualism, Theosophy? সূযর্েলাক, চndেলাক? নktেলাক? 
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        ীরামকৃ  -- জািন না বাপু! aত িহসাব েকন? আম খাo; কত আমগাছ, কত লk ডাল, কত েকািট পাতা, 
e িহসাব করা আমার দরকার িক? আিম বাগােন আম েখেত eেসিছ, েখেয় যাi। 
 
        “ৈচতনয্ যিদ eকবার হয়, যিদ eকবার ঈ রেক েকu জানেত পাের তাহেল o-সব হাবজা-েগাবজা িবষয় 
জানেত icাo হয় না। িবকার থাকেল কত িক বেল, -- ‘আিম পাঁচ েসর চােলর ভাত খােবা ের’ -- ‘আিম 
eকজালা জল খােবা ের।’ -- ৈবদয্ বেল, ‘খািব? আcা খািব!’ -- ei বেল ৈবদয্ তামাক খায়। িবকার েসের, যা 
বলেব তাi নেত হয়।” 
 
        প পিত -- আমােদর িবকার িচরকাল বুিঝ থাকেব? 
 
        ীরামকৃ  -- েকন ঈ েরেত মন রােখা, ৈচতনয্ হেব। 
 
        প পিত (সহােসয্) -- আমােদর ঈ ের েযাগ kিণক। তামাক েখেত যতkণ লােগ। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- তা েহাক; kণকাল তাঁর সে  েযাগ হেলi মুিk। 
 
        “aহলয্া বলেল, রাম! শূকরেযািনেতi জn হuক আর েযখােনi হuক েযন েতামার পাদপেd মন থােক, 
েযন dাভিk হয়। 
 
        “নারদ বলেল, রাম! েতামার কােছ আর েকানo বর চাi না, আমােক dাভিk দাo, আর েযন েতামার 
ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi, ei আশীবর্াদ কেরা। আnিরক তাঁর কােছ pাথর্না করেল, তাঁেত মন হয়, -- 
ঈ েরর পাদপেd dাভিk হয়।” 
 

[পাপ o পরেলাক -- মৃতুয্কােল ঈ রিচnা -- ভরত রাজা ] 
 
        “আমােদর িক িবকার যােব!’ -- ‘আমােদর আর িক হেব’ – ‘আমরা পাপী’ -- e-সব বুিd তয্াগ কেরা। 
(নn বসুর pিত) আর ei চাi -- eকবার রাম বেলিছ, আমার আবার পাপ!” 
 
        নn বসু -- পরেলােক িক আেছ? পােপর শািs? 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম আম খাo না! েতামার o-সব িহসােব দরকার িক? পরেলাক আেছ িক না -- তােত িক 
হয় -- e-সব খবর! 
 
        “আম খাo। ‘আম’ pেয়াজন, -- তাঁেত ভিk --” 
 
        নn বসু -- আমগাছ েকাথা? আম পাi েকাথা? 
 
        ীরামকৃ  -- গাছ? িতিন aনািদ aনn bh! িতিন আেছনi, িতিন িনতয্! তেব eকিট কথা আেছ -- িতিন 
‘কlতr --’ 
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        “কালী কlতr মূেল ের মন, চাির ফল কুড়ােয় পািব! 
 
        “কlতrর কােছ িগেয় pাথর্না করেত হয়, তেব ফল পাoয়া যায়, -- তেব ফল তrর মূেল পেড়, -- তখন 
কুিড়েয় লoয়া যায়। চাির ফল, -- ধমর্, aথর্, কাম, েমাk। 
 
        “jানীরা মুিk (েমাkফল) চায়, ভেkরা ভিk চায়, -- aেহতুকী ভিk। তারা ধমর্, aথর্, কাম চায় না। 
 
        “পরেলােকর কথা বলছ? গীতার মত, -- মৃতুয্কােল যা ভাবেব তাi হেব। ভরত রাজা ‘হিরণ’ ‘হিরণ’ কের 
েশােক pাণতয্াগ কেরিছল। তাi তার হিরণ হেয় জnােত হল। তাi জপ, ধয্ান, পূজা e-সব রাতিদন aভয্াস 
করেত হয়, তাহেল মৃতুয্কােল ঈ রিচnা আেস -- aভয্ােসর gেণ। erেপ মৃতুয্ হেল ঈ েরর srপ পায়। 
 
        “েকশব েসনo পরেলােকর কথা িজjাসা কেরিছল। আিম েকশবেকo বললুম, ‘e-সব িহসােব েতামার িক 
দরকার?’ তারপর আবার বললুম, যতkণ না ঈ রলাভ হয়, ততkণ পুনঃ পুনঃ সংসাের যাতায়াত করেত হেব। 
কুেমােররা হাঁিড়-সরা েরৗd কুেত েদয়; ছাগল-গrেত মািড়েয় যিদ েভেঙ েদয় তাহেল ৈতির লাল হাঁিড়gেলা 
েফেল েদয়। কাঁচাgেলা িকnt আবার িনেয় কাদামািটর সে  িমিশেয় েফেল o আবার চােক েদয়!” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o গৃহেsর ম লকামনা -- রেজাgেণর িচh 
 
        e পযর্n গৃহsামী ঠাকুেরর িম  মুখ করাiবার েকানo েচ া কেরন নাi। ঠাকুর sতঃpবৃt হiয়া গৃহsামীেক 
বিলেতেছন -- 
 
        “িকছু েখেত হয়। যdর মােক তাi েসিদন বললুম -- ‘oেগা িকছু (েখেত) দাo’! তা না হেল পােছ গৃহেsর 
aম ল হয়!” 
 
        গৃহsামী িকছু িম াn আনাiয়া িদেলন। ঠাকুর খাiেতেছন। নn বসু o aনয্ানয্ সকেল ঠাকুেরর িদেক 
eকদৃে  চািহয়া আেছন। েদিখেতেছন িতিন িক িক কেরন। 
 
        ঠাকুর হাত ধুiেবন, চাদেরর uপর েরকািব কিরয়া িম াn েদoয়া হiয়ািছল, েসখােন হাত েধায়া হiেব না। 
হাত ধুiবার জনয্ eকজন ভৃতয্ িপকদািন আিনয়া uপিsত হiল। 
 
        িপকদািন রেজাgেণর িচh। ঠাকুর েদিখয়া বিলয়া uিঠেলন, “িনেয় যাo, িনেয় যাo।” গৃহsামী বিলেতেছন, 
“হাত ধুন।” 
 
        ঠাকুর aনয্মনs। বিলেলন, “িক? -- হাত েধােবা? 
 
        ঠাকুর দিkেণ বারাnার িদেক uিঠয়া েগেলন। মিণেক আjা কিরেলন, “আমার হােত জল দাo।” মিণ 
ভৃ ার হiেত জল ঢািলয়া িদেলন। ঠাকুর িনেজর কাপেড় হাত পঁুিছয়া আবার বিসবার sােন িফিরয়া আিসেলন। 
ভdেলাকেদর জনয্ েরকািব কিরয়া পান আনা হiয়ািছল। েসi েরকািবর পান ঠাকুেরর কােছ লiয়া যাoয়া হiল, 
িতিন েস পান gহণ কিরেলন না। 
 

[i েদবতােক িনেবদন -- jানভিk o dাভিk ] 
 
        নn বসু ( ীরামকৃে র pিত) -- eকটা কথা বলব? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক? 
 
        নn বসু -- পান েখেলন না েকন? সব িঠক হল, oiিট aনয্ায় হেয়েছ! 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ েক িদেয় খাi; -- oi eকটা ভাব আেছ। 
 
        নn বসু -- o েতা i েতi পড়ত। 
 
        ীরামকৃ  -- jানপথ eকটা আেছ; আর ভিkপথ eকটা আেছ। jানীর মেত সব িজিনসi bhjান কের 



1885, 28েশ জুলাi 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

লoয়া যায়! ভিkপেথ eকটু েভদবুিd হয়। 
 
        নn -- oটা েদাষ হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- o আমার eকটা ভাব আেছ। তুিম যা বলছ o িঠক বেট -- o-o আেছ। 
 
        ঠাকুর গৃহsামীেক েমাসােহব হiেত সাবধান কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আর eকটা সাবধান! েমাসােহবরা sােথর্র জনয্ েবড়ায়। (pসেnর িপতােক) আপনার িক 
eখােন থাকা হয়? 
 
        pসেnর িপতা -- আেj না, ei পাড়ােতi থাকা হয়। তামাক icা কrন। 
 
        নn বসুর বািড়িট খুব বড় তাi ঠাকুর বিলেতেছন -- যdর বািড় eত বড় নয়; তাi তােক েসিদন বললাম। 
 
        নn -- হাঁ, িতিন েজাড়াসাঁেকােত নূতন বািড় কেরেছন। 
 
        ঠাকুর নn বসুেক uৎসাহ িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নn বসুর pিত) -- তুিম সংসাের েথেক ঈ েরর pিত মন েরেখছ, e িক কম কথা? েয 
সংসারতয্াগী েস েতা ঈ রেক ডাকেবi। তােত বাহাdির িক? সংসাের েথেক েয ডােক, েসi ধনয্! েস বয্িk িবশ 
মন পাথর সিরেয় তেব েদেখ। 
 
        “eকটা ভাব আ য় কের তাঁেক ডাকেত হয়। হনুমােনর jানিk, নারেদর dাভিk। 
 
        “রাম িজjাসা করেলন, ‘হনুমান! তুিম আমােক িক ভােব aচর্না কর?’ হনুমান বলেলন, ‘কখনo েদিখ, তুিম 
পূণর্ আিম aংশ; কখনo েদিখ তুিম pভু আিম দাস; আর রাম যখন তttjান হয়, তখন েদিখ, তুিমi আিম -- 
আিমi তুিম।’ -- 
 
        “রাম নারদেক বলেলন, ‘তুিম বর লo।’ নারদ বলেলন, ‘রাম! ei বর দাo, েযন েতামার পাদপেd 

dাভিk হয়, আর েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi!” 
 
        eiবার ঠাকুর গােtাtান কিরেবন। 
 
        ীরামকৃ  (নn বসুর pিত) -- গীতার মত -- aেনেক যােক গেণ মােন, তােত ঈ েরর িবেশষ শিk aেছ। 
েতামােত ঈ েরর শিk আেছ। 
 
        নn বসু -- শিk সকল মানুেষরi সমান। 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- oi eক েতামােদর কথা; -- সকল েলােকর শিk িক সমান হেত পাের? 
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িবভুrেপ িতিন সবর্ভূেত eক হেয় আেছন বেট, িকnt শিkিবেশষ! 
 
        “িবদয্াসাগরo oi কথা বলিছল, -- ‘িতিন িক কাrেক েবিশ শিk কাrেক কম শিk িদেয়েছন?’ তখন 
আিম বললাম -- যিদ শিk িভn না হয়, তাহেল েতামােক আমরা েকন েদখেত eেসিছ? েতামার মাথায় িক dেটা 
িশং েবিরেয়েছ?” 
 
        ঠাকুর গােtাtান কিরেলন। ভেkরাo সে  সে  uিঠেলন। প পিত সে  সে  pতুয্দগমন কিরয়া dারেদেশ 
েপৗঁছাiয়া িদেলন। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

েশাকাতুরা bাhণীর বাটীেত ঠাকুর ীরামকৃ  
 
        ঠাকুর বাগবাজােরর eকিট েশাকাতুরা bাhণীর বািড় আিসয়ােছন। বািড়িট পুরাতন i কিনিমর্ত। বািড় pেবশ 
কিরয়াi বাম িদেক েগায়ালঘর। ছােদর uপর বিসবার sান হiয়ােছ। ছােদ েলাক কাতার িদয়া, েকহ দাঁড়াiয়া েকহ 
বিসয়া আেছন। সকেলi uৎসুক -- কখন ঠাকুরেক েদিখেবন। 
 
        bাhণীরা di ভgী, di জেনi িবধবা। বািড়েত eঁেদর ভােয়রাo সপিরবাের থােকন। bাhণীর eকমাt কনয্া 
েদহতয্াগ করােত িতিন যারপরনাi েশাকাতুরা। আজ ঠাকুর গৃেহ পদাপর্ণ কিরেবন বিলয়া সমs িদন uেদয্াগ 
কিরেতেছন। যতkণ ঠাকুর ীযুk নn বসুর বািড়েত িছেলন, ততkণ bাhণী ঘর-বািহর কিরেতিছেলন, -- কখন 
িতিন আেসন। ঠাকুর বিলয়া িদয়ািছেলন েয, নn বসুর বািড় হiেত আিসয়া তাঁহার বািড়েত আিসেবন। িবলm 
হoয়ােত িতিন ভািবেতিছেলন, তেব বুিঝ ঠাকুর আিসেবন না। 
 
        ঠাকুর ভkসে  আিসয়া ছােদর uপর বিসবার sােন আসন gহণ কিরেলন। কােছ মাdেরর uপর মাsার, 
নারাণ, েযাগীন েসন, েদেবnd, েযাগীন। িকয়ৎkণ পের েছাট নেরন pভৃিত aেনক ভেkরা আিসয়া জুিটেলন। 
bাhণীর ভgী ছােদর uপর আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরয়া বিলেতেছন -- “িদিদ ei েগেলন নn েবােসর বািড় 
খবর িনেত, েকন eত েদির হেc; -- eতkেণ িফরেবন।” 
 
        িনেচ eকিট শb হoয়ােত িতিন আবার বিলেতেছন -- “oi িদিদ আসেছন।” ei বিলয়া িতিন েদিখেত 
লািগেলন। িকnt িতিন eখনo আিসয়া েপৗঁেছন নাi। 
 
        ঠাকুর সহাসয্বদন, ভkপিরবৃত হiয়া বিসয়া আেছন। 
 
        মাsার (েদেবেndর pিত) -- িক চমৎকার দৃশয্। েছেল-বুেড়া, পুrষ-েমেয় কাতার িদেয় দাঁিড়য়া রেয়েছ! 
সকেল কত uৎসুক -- eঁেক েদখবার জনয্! আর eঁর কথা েশানবার জনয্! 
 
        েদেবnd ( ীরামকৃে র pিত) -- মাsার মশাi বলেছন েয, e জায়গািট নn েবােসর েচেয় ভাল জায়গা; -- 
eেদর িক ভিk! 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন। 
 
        eiবার bাhণীর ভgী বিলেতেছন, “oi িদিদ আসেছন।” 
 
        bাhণী আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরয়া িক বিলেবন, িক কিরেবন িকছুi িঠক কিরেত পািরেতেছন না। 
 
        bাhণী aধীর হiয়া বিলেতেছন, “oেগা, আিম েয আhােদ আর বাঁিচ না, েগা! েতামরা সব বল েগা আিম 
েকমন কের বাঁিচ! oেগা, আমার চ ী যখন eেসিছল, -- েসপাi শাntী, সে  কের -- আর রাsায় তারা পাহারা 
িদিcল -- তখন েয eত আhাদ হয়িন েগা! -- oেগা চ ীর েশাক eখন eকটুo আমার নাi! মেন কেরিছলাম, 
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িতিন েযকােল eেলন না, যা আেয়াজন করলমু, সব গ ার জেল েফেল েদব; -- আর oরঁ (ঠাকুেরর) সে  আলাপ 
করব না, েযখােন আসেবন eকবার যাব, anর েথেক েদখব, -- েদেখ চেল আসব। 
 
        “যাi -- সকলেক বিল, আয়ের আমার সুখ েদেখ যা! -- যাi, -- েযাগীনেক বিলেগ, আমার ভািগয্ েদেখ 
যা!” 
 
        bাhণী আবার আনেn aধীর হiয়া বিলেতেছন, “oেগা েখলােত (লটারী-েত) eকটা টাকা িদেয় মুেট eক 
লাখ টাকা েপেয়িছল, -- েস েযi নেল eক লাখ টাকা েপেয়িছ, aমিন আhােদ মের িগছল -- সতয্ সতয্ মের 
িগছল! -- oেগা আমার েয তাi হল েগা! েতামরা সকেল আশীবর্াদ কর, না হেল আিম সতয্ সতয্ মের যাব।” 
 
        মিণ bাhণীর আিতর্ o ভােবর aবsা েদিখয়া েমািহত হiয়া িগয়ােছন। িতিন তাঁহার পােয়র ধুলা লiেত 
েগেলন। bাhণী বিলেতেছন, ‘েস িক েগা!’ -- িতিন মিণেক pিতpণাম কিরেলন। 
 
        bাhণী, ভেkরা আিসয়ােছন েদিখয়া আনিnত হiয়ােছন আর বিলেতেছন, “েতামরা সব eেসছ, -- েছাট 
নেরনেক eেনিছ, -- বিল তা না হেল হাসেব েক!” bাhণী eirপ কথাবাতর্া কিহেতেছন, uহার ভgী আিসয়া বয্s 
হiয়া বিলেতেছন, “িদিদ eেসা না! তুিম eখােন দাঁড়ােয় থাকেল িক হয়? িনেচ eেসা! আমরা িক eকলা পাির।” 
 
        bাhণী আনেn িবেভার! ঠাকুর o ভkেদর েদিখেতেছন। তাঁেদর েছেড় েযেত আর পােরন না। 
 
        eirপ কথাবাতর্ার পর bাhণী aিতশয় ভিkসহকাের ঠাকুরেক aনয্ ঘের লiয়া িগয়া িমশটাnািদ িনেবদন 
কিরেলন। ভেkরাo ছােদ বিসয়া সকেল িম মুখ কিরেলন। 
 
        রাত pায় 8টা হiল, ঠাকুর িবদায় gহণ কিরেতেছন। িনেচর তলায় ঘেরর েকােল বারাnা, বারাnা িদেয় 
পি মাসয্ হiয়া uঠােন আিসেত হয়। তাহার পর েগায়ালঘর ডান িদেক রািখয়া সদর দরজায় আিসেত হয়। ঠাকুর 
যখন বারাnা িদয়া ভkসে  সদর দরজার িদেক আিসেতেছন, তখন bাhণী uৈcঃsের ডািকেতেছন, “o বu, 
শী  পােয়র ধুলা িনিব আয়!” বu ঠাকুরানী pণাম কিরেলন। bাhণীর eকিট ভাio আিসয়া pণাম কিরেলন। 
 
        bাhণী ঠাকুরেক বিলেতেছন, “ei আর eকিট ভাi; মুখুয্।” 
 
        ীরামকৃ  -- না, না, সব ভাল মানুষ। 
 
        eকজন সে  সে  pদীপ ধিরয়া আিসেতেছন, আিসেত আিসেত eক যায়গায় েতমন আেলা হiল না। 
 
        েছাট নেরন uৈcঃsের বিলেতেছন, “িপিdম ধর, িপিdম ধর! মেন কেরা না েয, িপিdম ধরা ফুিরেয় 
েগল!” (সকেলর হাসয্) 
 
        eiবার েগায়ালঘর। bাhণী ঠাকুরেক বিলেতেছন, ei আমার েগায়ালঘর। েগায়ালঘেরর সামেন eকবার 
দাঁড়াiেলন, চতুিদর্েক ভkগণ। মিণ ভূিম  হiয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন o পােয়র ধুলা লiেতেছন। 
 
        eiবার ঠাকুর গণুর মার বািড় যাiেবন। 
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গণুর মার বািড়েত ঠাকুর ীরামকৃ  
 
        গণুর মার বািড়র ৈবঠকখানায় ঠাকুর ীরামকৃ  বিসয়া আেছন। ঘরিট eকতলায়, িঠক রাsার uপর। ঘেরর 
িভতর ঐকতান বােদয্র (Concert) আখড়া আেছ। েছাকরারা বাদয্যnt লiয়া ঠাকুেরর pীতয্েথর্ মােঝ মােঝ 
বাজাiেতিছল। 
 
        রাত সােড় আটটা। আজ আষাঢ় মােসর কৃ া pিতপদ। চাঁেদর আেলােত আকাশ, গৃহ, রাজপথ সব েযন 
pািবত হiয়ােছ। ঠাকুেরর সে  সে  ভেkরা আিসয়া oi ঘের বিসয়ােছন। 
 
        bাhণীo সে  সে  আিসয়ােছন। িতিন eকবার বািড়র িভতর যাiেতেছন, eকবার বািহের আিসয়া 
ৈবঠকখানার দরজার কােছ আিসয়া দাঁড়াiেতেছন। পাড়ার কতকgিল েছাকরা ৈবঠকখানার জানলার uপর uিঠয়া 
ঠাকুরেক েদিখেতেছ। পাড়ার েছেল-বুেড়া সকেলi ঠাকুেরর আগমন সংবাদ িনয়া বয্s হiয়া মহাপুrষ দশর্ন 
কিরেত আিসয়ােছন। 
 
        জানলার uপর েছেলরা uিঠয়ােছ েদিখয়া েছাট নেরন বিলেতেছন, “oের েতারা oখােন েকন? যা, যা বািড় 
যা।” ঠাকুর ীরামকৃ  সেsেহ বিলেতেছন, “না, থাক না, থাক না।” 
 
        ঠাকুর মােঝ মােঝ বিলেতেছন, “হির o ঁ! হির o ঁ!” 
 
        শতরি র uপর eকখািন আসন েদoয়া হiয়ােছ, তাহার uপর ীরামকৃ  বিসয়ােছন। ঐকতান বােদয্র 
েছাকরােদর গান গািহেত বলা হiল। তাহােদর বিসবার সুিবধা হiেতেছ না, ঠাকুর তাঁহার িনকেট শতরি েত 
বিসবার জনয্ তাহােদর আhান কিরেলন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “eর uপেরi বস না। আi আিম িলিc।” ei বিলয়া আসন gটাiয়া লiেলন। 
েছাকরারা গান গািহেতেছ: 
 
 েকশব কুr কrণাদীেন কু কাননচারী 
 মাধব মেনােমাহন েমাহন মুরলীধারী। 
 (হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার) ৷৷ 
 bজিকেশার, কালীয়হর কাতরভয়ভ ন, 
 নয়ন-বাঁকা, বাঁকা-িশিখপাখা, রািধকা-hিদর ন; 
 েগাবধর্নধারণ, বনকুসুমভূষণ, দােমাদর কংসদপর্হারী। 
  শয্াম রাসরসিবহারী। 
 (হিরেবাল, হিরেবাল, হিরেবাল, মন আমার) ৷৷ 
 
        গান - eস মা জীবন uমা -- iতয্ািদ। 
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        ীরামকৃ  -- আহা িক গান! -- েকমন েবহালা! -- েকমন বাজনা! 
 
        eকিট েছাকরা ুট বাজাiেতিছেলন। তাঁহার িদেক o aপর আর আকিট েছাকরার িদেক a ুিলিনেদর্শ 
কিরয়া বিলেতেছন। “iিন oরঁ েযন েজাড়।” 
 
        eiবার েকবল কনসাটর্ বাজনা হiেত লািগল। বাজনার পর ঠাকুর আনিnত হiয়া বিলেতেছন, “বা! িক 
চমৎকার!” 
 
        eকিট েছাকরােক িনেদর্শ কিরয়া বিলেতেছন, “eঁর সব (সবরকম বাজনা) জানা আেছ।” 
 
        মাsারেক বিলেতেছন, -- eঁরা সব েবশ েলাক।” 
 
        েছাকরােদর গান-বাজনার পর তাহারা ভkেদর বিলেতেছ -- “আপনারা িকছু গান!” bাhণী দাঁড়াiয়া 
আেছন। িতিন dােরর কাছ েথেক বিলেলন, গান eরা েকu জােন না, eক মিহমবাবু বুিঝ জােনন, তা o ঁর সামেন 
uিন গাiেবন না। 
 
        eকজন েছাকরা -- েকন? আিম বাবা সুমুেখ গাiেত পাির। 
 
        েছাট নেরন (ucহাসয্ কিরয়া) -- aতদূর uিন eেগানিন! 
 
        সকেল হািসেতেছন। িকয়ৎkণ পের bাhণী আিসয়া বিলেতেছন, -- “আপিন িভতের আসুন।” ীরামকৃ  
বিলেতেছন, “েকন েগা!” 
 
        bাhণী -- েসখােন জলখাবার েদoয়া হেয়েছ; যােবন? 
 
        ীরামকৃ  -- eiখােনi eেন দাo না। 
 
        bাhণী -- গণুর মা বেলেছ, ঘরটায় eকবার পােয়র ধুলা িদন, তাহেল ঘর কাশী হেয় থাকেব, -- ঘের মের 
েগেল আর েকান েগাল থাকেব না। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ , bাhণী o বািড়র েছেলেদর সে  anঃপুের গমন কিরেলন। ভেkরা চাঁেদর আেলােত 
েবড়াiেত লািগেলন। মাsার o িবেনাদ বািড়র দিkণিদেক সদর রাsার uপর গl কিরেত কিরেত পাদচারণ 
কিরেতেছন! 
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gহয্কথা -- “িতনজনi eক” 
 
        বলরােমর বািড়র ৈবঠকখানার পি মপাে র্র ঘের ঠাকুর িব াম কিরেতেছন, িনdা জাiেবন। গণুর মার বািড় 
হiেত িফিরেত aেনক রাত হiয়া িগয়ােছ। রাত েপৗেন eগারটা হiেব। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “েযাগীন eকটু পােয় হাতটা বুিলেয় দাo েতা।” 
 
        কােছ মিণ বিসয়া আেছন। 
 
        েযাগীন পােয় হাত বুলাiয়া িদেতেছন; eমন সময় ঠাকুর বিলেতেছন, আমার িkেদ েপেয়েছ, eকটু সুিজ 
খাব। 
 
        bাhণী স  সে  eখােনo আিসয়ােছন। bাhণীর ভাiিট েবশ বাঁয়া তবলা বাজাiেত পােরন। ঠাকুর 
bাhিণেক আবার েদিখয়া বিলেতেছন, “eবার নেরnd eেল, িক আর েকানo গাiেয় েলাক eেল oরঁ ভাiেক েডেক 
আনেলi হেব।” 
 
        ঠাকুর eকটু সুিজ খাiেলন। kেম েযাগীন iতয্ািদ ভেkরা ঘর হiেত চিলয়া েগেলন। মিণ ঠাকুেরর পােয় 
হাত বুলাiেতেছন, ঠাকুর তাঁহার সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আহা, eেদর (bাhণীেদর) িক আhাদ! 
 
        মিণ -- িক আ যর্, যী কৃে র সময় িঠক eiরকম হেয়িছল! তারাo dিট েমেয়মানুষ ভk, di ভgী। মাথর্া 
আর েমরী। 
 
        ীরামকৃ  (uৎসুক হiয়া) -- তােদর গl িক বল েতা। 
 
        মিণ -- যী কৃ  তাঁেদর বািড়েত ভkসে  িঠক eiরকম কের িগেয়িছেলন। eকজন ভgী তাঁেক েদেখ 
ভােবাlােস পিরপূণর্ হেয়িছল। েযমন েগৗেরর গােন আেছ, -- 
 
  ‘ডুবেলা নয়ন িফের না eেলা। 
 েগৗর rপসাগের সাঁতার ভুেল, তিলেয় েগল আমার মন।’ 
 
        “আর-eকিট েবান eকলা খাবর-দাবার uেদয্াগ করিছল। েস বয্িতবয্s হেয় যী র কােছ নািলশ করেল, 
pভু, েদখুন েদিখ -- িদিদর িক aনয্ায়! uিন eখােন eকলা চুপ কের বেস আেছন, আর আিম eকলা ei সব 
uেদয্াগ করিছ? 
 
        “তখন যী  বলেলন, েতামার িদিদi ধনয্, েকন না মানুষ জীবেনর যা pেয়াজন (aথর্াৎ ঈ রেক ভালবাসা -
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- েpম) তা oরঁ হেয়েছ।” 
 
        ীরামকৃ  -- আcা েতামার e-সব েদেখ িক েবাধ হয়? 
 
        মিণ -- আমার েবাধ হয়, িতনজেনi eক বst! -- যী ী , ৈচতনয্েদব আর আপিন -- eকবয্িk! 
 
        ীরামকৃ  -- eক eক! eক বiিক। িতিন (ঈ র), -- েদখছ না, -- েযন eর uপর eমন কের রেয়েছ! 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর িনেজর শরীেরর uপর a িুল িনেদর্শ কিরেলন -- েযন বলেছন, ঈ র তাঁরi শরীরধারণ 
কের aবতীণর্ হেয়i রেয়েছন। 
 
        মিণ -- েসিদন আপিন ei aবতীণর্ হoয়ার বয্াপারিট েবশ বুিঝেয় িদিcেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বল েদিখ। 
 
        মিণ -- েযন িদg িদগnবয্াপী মাঠ পেড় রেয়েছ! ধু-ধু করেছ! সmুেখ পাঁিচল রেয়েছ বেল আিম েদখেত 
পািc না; -- েসi পাঁিচেল েকবল eকিট ফাঁক! -- েসi ফাঁক িদেয় aনn মােঠর খািনকটা েদখা যায়! 
 
        ীরামকৃ  -- বল েদিখ েস ফাঁকিট িক? 
 
        মিণ -- েস ফাঁকিট আপিন! আপনার িভতর িদেয় সব েদখা যায়; -- েসi িদg িদগnবয্াপী মাঠ েদখা যায়! 
 
        ীরামকৃ  aিতশয় সnt , মিণর গা চাপড়ােত লাগেলন। আর বলেলন, “তুিম েয oiেট বুেঝ েফেলছ। -- 
েবশ হেয়েছ।” 
 
        মিণ -- oiিট শk িক না; পূণর্bh হেয় oiটুকুর িভতর েকমন কের থােকন, oiটা বুঝা যায় না। 
 
        ীরামকৃ  -- ‘তাের েকu িচনিল না ের! o েস পাগেলর েবেশ (দীনহীন কাঙােলর েবেশ) িফরেছ জীেবর 
ঘের ঘের!’ 
 
        মিণ -- আর আপিন বেলিছেলন যী র কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- িক, িক? 
 
        মিণ -- যd মিlেকর বাগােন যী র ছিব েদেখ ভাবসমািধ হেয়িছল। আপিন েদেখিছেলন েয যী র মূিতর্ ছিব 
েথেক eেস আপনার িভতর িমেশ েগল। 
 
        ঠাকুর িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া আেছন। তারপর আবার মিণেক বিলেতেছন, “ei েয গলায় eiেট হেয়েছ, 
oর হয়েতা মােন আেছ -- সব েলােকর কােছ পােছ হালকািম কির। -- না হেল েযখােন েসখােন নাচা-গাoয়া েতা 
হেয় েযত।” 
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        ঠাকুর িdজর কথা কিহেতেছন। বিলেতেছন, “িdজ eল না?” 
 
        মিণ -- বেলিছলাম আসেত। আজ আসবার কথা িছল; িকnt েকন eল না, বলেত পাির না। 
 
        ীরামকৃ  -- তার খুব aনুরাগ। আcা, o eখানকার eকটা েকu হেব (aথর্াৎ সাে াপাে র মেধয্ eকজন 
হেব), না? 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, তাi হেব, তা না হেল eত aনুরাগ। 
 
        মিণ মশািরর িভতর িগয়া ঠাকুরেক বাতাস কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর eকটু পাশ েফরার পর আবার কথা কিহেতেছন। মানুেষর িভতর িতিন aবতীণর্ হiয়া লীলা কেরন, 
ei কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার oi ঘর। আমার আেগ rপদশর্ন হত না, eমন aবsা িগেয়েছ। eখনo েদখছ না, 
আবার rপ কম পড়েছ। 
 
        মিণ -- লীলার মেধয্ নরলীলা েবশ ভাল লােগ। 
 
        ীরামকৃ  -- তাহেলi হল; -- আর আমােক েদখেছা! 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  িক বিলেতেছন েয, আমার িভতর ঈ র নরrেপ aবিতণর্ হiয়া লীলা কিরেতেছন? 
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ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ভkসে  
 

pথম পিরেcদ 
 

দিkেণ ের রাখাল, মাsার, মিহমাচরণ pভৃিত ভkসে  
 

[িdজ, িdেজর িপতা o ঠাকুর ীরামকৃ  -- মাতৃঋণ o িপতৃঋণ ] 
 
        ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের েসi পূবর্পিরিচত ঘের রাখাল, মাsার pভৃিত ভkসে  বিসয়া আেছন। েবলা 
িতনটা-চািরটা। 
 
        ঠাকুেরর গলার aসুেখর সূtপাত হiয়ােছ। তথািপ সমs িদন েকবল ভkেদর ম লিচnা কিরেতেছন -- 
িকেস তাহারা সংসাের বd না হয়, -- িকেস তাহােদর jান-ভিkলাভ হয়; -- ঈ রলাভ হয়। 
 
        দশ-বােরা িদন হiল, 28েশ জুলাi ম লবার, িতিন কিলকাতায় ীযুk নnলাল বসুর বাটীেত ঠাকুরেদর 
ছিব েদিখেত আিসয়া বলরাম pভৃিত aনয্ানা ভkেদর বািড় ভাগমন কিরয়ািছেলন। 
 
        ীযুk রাখাল বৃnাবন হiেত আিসয়া িকছুিদন বািড়েত িছেলন। আজকাল িতিন, লাটু, হিরশ o রামলাল 
ঠাকুেরর কােছ আেছন। 
 
        ী ীমা কেয়কমাস হiল, ঠাকুেরর েসবাথর্ েদশ হiেত ভাগমন কিরয়ােছন। িতিন নবেত আেছন। 
‘েশাকাতুরা bাhণী’ আিসয়া কেয়কিদন তাঁহার কােছ আেছন। 
 
        ঠাকুেরর কােছ িdজ, িdজর িপতা o ভাiরা, মাsার pভৃিত বিসয়া আেছন। আজ 9i aগs, 1885 ী: 
(25েশ াবণ, 1292, রিববার, কৃ া চতুদর্শী)। 
 
        িdজর বয়স েষাল বছর হiেব। তাঁহার মাতার পরেলাকpািpর পর িপতা িdতীয় সংসার কিরয়ােছন। িdজ -- 
মাsােরর সিহত pায় ঠাকুেরর কােছ আেসন, -- িকnt তাঁহার িপতা তাহােত বড় aসnt । 
 
        িdজর িপতা aেনকিদন ধিরয়া ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসেবন বিলয়ািছেলন। তাi আজ আিসয়ােছন। 
কিলকাতায় সoদাগরী aিফেসর িতিন eকজন কমর্চারী -- ময্ােনজার। িহn ু কেলেজ িড. eল. িরচাডর্সেনর কােছ 
পিড়য়ািছেলন o হাiেকােটর্র oকালিত পাস কিরয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িdজর িপতার pিত) -- আপনার েছেলরা eখােন আেস, তােত িকছু মেন করেব না। 
 
        “আিম বিল, ৈচতনয্লােভর পর সংসাের িগেয় থাক। aেনক পির ম কের যিদ েকu েসানা পায়, েস মািটর 
িভতর রাখেত পাের -- বােkর িভতরo রাখেত পাের, জেলর িভতরo রাখেত পাের -- েসানার িকছু হয় না। 
 
        “aিম বিল, aনাসk হেয় সংসার কর। হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভা  -- তাহেল হােত আঠা লাগেব না। 
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        “কাঁচা মনেক সংসাের রাখেত েগেল মন মিলন হেয় যায়। jানলাভ কর তেব সংসাের থাকেত হয়। 
 
        “ ধু জেল dধ রাখেল dধ ন  হেয় যায়। মাখন তুেল জেলর uপর রাখেল আর েকান েগাল থােক না।” 
 
        িdজর িপতা -- আjা, হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আপিন েয eেদর বেকন-টেকন, তার মােন বুেঝিছ। aপিন ভয় েদখান। bhচারী 
সাপেক বলেল, ‘তুi েতা বড় েবাকা! েতােক কামড়ােতi আিম বারণ কেরিছলাম। েতােক েফাঁস করেত বারণ কির 
নাi! তুi যিদ েফাঁস করিতস তাহেল েতার শtrরা েতােক মারেত পারত না।’ আপিন েছেলেদর বেকন-ঝেকন, -- 
েস েকবল েফাঁস কেরন। 
 
        [িdজর িপতা হািসেতেছন]। 
 
        “ভাল েছেল হoয়া িপতার পুেণয্র িচh। যিদ পু িরণীেত ভাল জল হয় -- েসিট পু িরণীর মািলেকর পুেণয্র 
িচh। 
 
        “েছেলেক আtজ বেল। তুিম আর েতামার েছেল িকছু তফাত নয়। তুিম eকrেপ েছেল হেয়ছ। eকrেপ 
তুিম িবষয়ী, আিফেসর কাজ করছ, সংসাের েভাগ করছ; -- আর eকrেপ তুিমi ভk হেয়ছ -- েতামার 
সnানrেপ। েনিছলাম, আপিন খুব েঘার িবষয়ী। তা েতা নয়! (সহােসয্) e-সব েতা আপিন জােনন। তেব আপিন 
নািক আটিপেট, eেতo hঁ িদেয় যােcন। 
 
        [িdজর িপতা ঈষৎ হািসেতেছন।] 
 
        “eখােন eেল, আপিন িক বst তা eরা জানেত পারেব। বাপ কত বড় বst! বাপ-মােক ফাঁিক িদেয় েয ধমর্ 
করেব, তার ছাi হেব!” 
 

[পূবর্কথা -- বৃnাবেন ীরামকৃে র মার জনয্ িচnা ] 
 
        “মানুেষর aেনকgিল ঋণ আেছ। িপতৃঋণ, েদবঋণ, ঋিষঋণ। eছাড়া আবার মাতৃঋণ আেছ। আবার 
পিরবােরর সmেno ঋণ আেছ -- pিতপালন করেত হেব। সতী হেল, মরবার পরo তার জনয্ িকছু সংsান কের 
েযেত হয়। 
 
        “আিম মার জনয্ বৃnাবেন থাকেত পারলাম না। যাi মেন পড়ল মা দিkেণ ের কালীবািড়েত আেছন, 
aমিন আর বৃnাবেনo মন িটকল না। 
 
        “আিম eেদর বিল, সংসারo কর, আবার ভগবােনেতo মন রাখ। -- সংসার ছাড়েত বিল না; -- eo কর, 
o-o কর।” 
 
        িপতা -- আিম বিল, পড়া না েতা চাi, -- আপনার eখােন আসেত বারণ কির না। তেব েছেলেদর সে  
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iয়ারিক িদেয় সময় না কােট। 
 
        ীরামকৃ  -- eর (িdজর) aবশয্ সংsার িছল। e di ভােয়র হল না েকন? আর eরi বা হল েকন? 
 
        “েজার কের আপিন িক বারণ করেত পারেবন? যার যা (সংsার) আেছ তাi হেব।” 
 
        িপতা -- হাঁ, তা বেট। 
 
        ঠাকুর েমেঝেত িdজর িপতার কােছ আিসয়া মাdেরর uপর বিসয়ােছন। কথা কিহেত কিহেত eক-eকবার 
তাঁহার গােয় হাত িদেতেছন। 
 
        সnয্া আগতpায়। ঠাকুর মাsার pভৃিতেক বিলেতেছন, “eেদর সব ঠাকুর েদিখেয় আেনা -- আিম ভাল 
থাকেল সে  েযতাম।” 
 
        েছেলেদর সেnশ িদেত বিলেলন। িdজর িপতােক বিলেলন, “eরা eকটু খােব; িম মুখ করেত হয়।” 
 
        িdজর বাবা েদবালয় o ঠাকুরেদর দশর্ন কিরয়া বাগােন eকটু েবড়াiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  িনেজর ঘের 
দিkণ-পূবর্ বারাnায় ভূেপন, িdজ, মাsার pভৃিতর সিহত আনেn কথা কিহেতেছন। kীড়াcেল ভূেপন o 
মাsােরর িপেঠ চাপড় মািরেলন। িdজেক সহােসয্ বিলেতেছন, “েতার বাপেক েকমন বললাম।” 
 
        সnয্ার পর িdজর িপতা আবার ঠাকুেরর ঘের আিসেলন। িকয়ৎkণ পেরi িবদায় লiেবন। 
 
        িdেজর িপতার গরম েবাধ হiয়ােছ -- ঠাকুর িনেজ হােত কিরয়া পাখা িদেতেছন। 
 
        িপতা িবদায় লiেলন -- ঠাকুর িনেজ uিঠয়া দাঁড়াiেলন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর মুkক  -- ীরামকৃ  িক িসdপুrষ না aবতার? 
 
        রািt আটটা হiয়ােছ। ঠাকুর মিহমাচরেণর সিহত কথা কিহেতেছন। ঘের রাখাল, মাsার, মিহমাচরেনর d-
eকিট স ী, -- আেছন। 
 
        মিহমাচরণ আজ রােt থািকেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েকদারেক েকমন েদখেছা? -- dধ েদেখেছ না েখেয়েছ? 
 
        মিহমা -- হাঁ, আনn েভাগ করেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িনতয্েগাপাল? 
 
        মিহমা -- খুব! -- েবশ aবsা। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ। আcা, িগিরশ েঘাষ েকমন হেয়েছ? 
 
        মিহমা -- েবশ হেয়েছ। িকnt oেদর থাক আলাদা। 
 
        ীরামকৃ  -- নেরnd? 
 
        মিহমা -- আিম পনর বৎসর আেগ যা িছলুম e তাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েছাট নেরন? েকমন সরল? 
 
        মিহমা -- হাঁ, খুব সরল। 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক বেলছ। (িচnা করেত করেত) আর েক আেছ? 
 
        “েয সব েছাকরা eখােন আসেছ, তােদর -- dিট িজিনস জানেলi হল। তাহেল আর েবিশ সাধন-ভজন 
করেত হেব না। pথম, আিম েক -- তারপর, oরা েক। েছাকরারা aেনেকi anর । 
 
        “যারা anর , তােদর মুিk হেব না। বায়ুেকােণ আর-eকবার (আমার) েদহ হেব। 
 
        “েছাকরােদর েদেখ আমার pাণ শীতল হয়। আর যারা েছেল কেরেছ, মামলা েমাকdমা কের েবড়ােc -- 
কািমনী-কা ন িনেয় রেয়েছ -- তােদর েদখেল েকমন কের আনn হেব? d-আtা না েদখেল েকমন কের 
থািক!” 
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        মিহমাচরণ শাst হiেত ে াক আবৃিt কিরয়া নাiেতেছন -- আর তেntাk ভূচরী েখচরী শাmবী pভৃিত নানা 
মুdার কথা বিলেতেছন। 
 

[ঠাকুেরর পাঁচpকার সমািধ -- ষট্ চkেভদ -- েযাগতtt -- কু িলনী ] 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, আমার আtা সমািধর পর মহাকােশ পািখর মেতা uেড় েবড়ায়, eiরকম েকu েকu 
বেল। 
 
         “hষীেকশ সাধু eেসিছল। েস বলেল েয, সমািধ পাঁচpকার -- তা েতামার সবi হয় েদখিছ। িপপীিলকাবৎ, 
মীনবৎ, কিপবৎ, পkীবৎ, িতযর্g বৎ। 
 
        “কখনo বায়ু uেঠ িপঁপেড়র মেতা িশড়িশড় কের -- কখনo সমািধ aবsায় ভাব-সমুেdর িভতর আtা-মীন 
আনেn েখলা কের! 
 
        “কখনo পাশ িফের রেয়িছ, মহাবায়ু, বানেরর নয্ায় আমায় েঠেল -- আেমাদ কের। আিম চুপ কের থািক। 
েসi বায়ু হঠাৎ বানেরর নয্ায় লাখ িদেয় সহsাের uেঠ যায়! তাi েতা িতিড়ং কের লািফেয় uিঠ। 
 
        “আবার কখনo পািখর মেতা e-ডাল েথেক o-ডাল, o-ডাল েথেক e-ডাল, -- মহাবায়ু uঠেত থােক! েস 
ডােল বেস, েস sান আgেনর মেতা েবাধ হয়। হয়েতা মূলাধার েথেক sািধ ান, sািধ ান েথেক hদয়, eirপ 
kেম মাথায় uেঠ। 
 
        “কখনo বা মহাবায়ু িতযর্ক গিতেত চেল -- eঁেক েবঁেক! oirপ চেল চেল েশেষ মাথায় eেল সমািধ হয়।” 
 

[পূবর্কথা -- 22/23 বছের pথম unাদ 1858 ী: -- ষট্ চk েভদ ] 
 
        “কুলকু িলনী না জাগেল ৈচতনয্ হয় না। 
 
        “মূলাধাের কুলকু িলনী। ৈচতনয্ হেল িতিন সুষুmা নাড়ীর মধয্ িদেয় sািধ ান, মিণপরু ei সব চk েভদ 
কের, েশেষ িশিরমেধয্ িগেয় পেড়ন। eরi নাম মহাবায়ুর গিত -- তেবi েশেষ সমািধ হয়। 
 
        “ ধু পঁুিথ পড়েল ৈচতনয্ হয় না -- তাঁেক ডাকেত হয়। বয্াকুল হেল তেব কুলকু িলনী জােগন। েন, বi 
পেড় jােনর কথা! -- তােত িক হেব! 
 
        “ei aবsা যখন হল, তার িঠক আেগ আমায় েদিখেয় িদেল -- িকrপ কুলকু িলনীশিk জাগরণ হেয়, 
kেম kেম সব পdgিল ফুেট েযেত লাগল, আর সমািধ হল। e aিত gহয্কথা। েদখলাম, িঠক আমার মতন 
বাiশ-েতiশ বছেরর েছাকরা, সুষুmা নািড়র িভতর িদেয় েযািনrপ পেdর সে  রমণ করেছ! pথেম gহয্, িল , 
নািভ। চতুদর্ল, ষড়দল, দশদল পd সব aেধামুখ হেয়িছল -- ঊ র্মুখ হল। 
 
        “hদেয় যখন eল -- েবশ মেন পড়েছ -- িজhা িদেয় রমণ করবার পর dাদশদল aেধামুখ পd ঊ র্মুখ 
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হল, -- আর psুিটত হল! তারপর কে  েষাড়শদল, আর কপােল িdদল। েশেষ সহsদল পd psুিটত হল! 
েসi aবিধ আমার ei aবsা।” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

পূবর্কথা -- ঠাকুর মুkক  -- ঠাকুর িসdপুrষ না aবতার? 
 

[ঈ েরর সে  কথা -- মায়াদশর্ন -- ভk আিসবার aেg তােদর দশর্ন -- েকশব েসনেক ভাবােবেশ দশর্ন -- aখ  
সিcদানnদশর্ন o নেরnd -- o েকদার -- pথম unােদ েজয্ািতমর্য় েদহ -- বাবার sp -- নয্াংটা o িতনিদেন 

সমািধ -- মথুেরর 14 বৎসর েসবা 1858-71 -- কুিঠর uপর ভkেদর জনয্ বয্াকুলতা -- aিবরত সমািধ। সবরকম 
সাধন। ] 

 
        ঠাকুর ei কথা বিলেত বিলেত নািময়া আিসয়া েমেঝেত মিহমাচরেণর িনকট বিসেলন। কােছ মাsার o 
আরo d-eকিট ভk। ঘের রাখালo আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিহমার pিত) -- আপনােক aেনকিদন বলবার icা িছল পাির নাi -- আজ বলেত icা 
হেc। 
 
        “আমার যা aবsা -- আপিন বেলন, সাধন করেলi oরকম হয়, তা নয়। eেত (আমােত) িকছু িবেশষ 
আেছ।” 
 
        মাsার, রাখাল pভৃিত ভেkরা aবাk  হiয়া ঠাকুর িক বিলেবন uৎসুক হiয়া িনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- কথা কেয়েছ! -- ধু দশর্ন নয় -- কথা কেয়েছ। বটতলায় েদখলাম, গ ার িভতর েথেক uেঠ 
eেস -- তারপর কত হািস! েখলার ছেল আ লু মটকান হল। তারপর কথা। -- কথা কেয়েছ! 
 
        “িতনিদন কের েকঁেদিছ, আর েবদ পুরাণ তnt -- e-সব শােst িক আেছ -- (িতিন) সব েদিখেয় িদেয়েছন। 
 
        “মহামায়ার মায়া েয িক, তা eকিদন েদখােল। ঘেরর িভতর েছাট েজয্ািতঃ kেম kেম বাড়েত লাগল! আর 
জগৎেক েঢেক েফলেত লাগল! 
 
        “আবার েদখােল, -- েযন মs দীিঘ, পানায় ঢাকা! হাoয়ােত পানা eকটু সের েগল, -- aমিন জল েদখা 
েগল। িকnt েদখেত েদখেত চার িদককার পানা নাচেত নাচেত eেস, আবার েঢেক েফলেল! েদখােল, oi জল, 
েযন সিcদানn, আর পানা েযন মায়া। মায়ার দrন সিcদানnেক েদখা যায় না, -- যিদo eক-eকবার চিকেতর 
নয্ায় েদখা যায়, েতা আবার মায়ােত েঢেক েফেল। 
 
        “িকrপ েলাক (ভk) eখােন আসেব, আসবার আেগ েদিখেয় েদয়। বটতলা েথেক বকুলতলা পযর্n 
ৈচতনয্েদেবর সংকীতর্েনর দল েদখােল। তােত বলরামেক েদখলাম -- না হেল িমছির e-সব েদেব েক! আর eঁেক 
েদেখিছলাম।” 
 

[ ীরামকৃ , েকশব েসন o তাঁহার সমােজ হিরণাম o মােয়র নাম pেবশ ] 
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        “েকশব েসেনর সে  েদখা হবার আেগ, তােক েদখলাম! সমািধ aবsায় েদখলাম, েকশব েসন আর তার 
দল। eকঘর েলাক আমার সামেন বেস রেয়েছ! েকশবেক েদখােc, েযন eকিট ময়ূর তার পাখা িবsার কের বেস 
রেয়েছ! পাখা aথর্াৎ দল বল। েকশেবর মাথায় েদখলাম লালমিণ। oিট রেজাgেণর িচh। েকশব িশষয্েদর বলেছ 
-- ‘iিন িক বলেছন, েতামরা সব েশােনা’। মােক বললাম, মা eেদর iংরাজী মত, -- eেদর বলা েকন। তারপর 
মা বুিঝেয় িদেল েয, কিলেত eরকম হেব। তখন eখান েথেক হিরণাম আর মােয়র নাম oরা িনেয় েগল। তাi মা 
েকশেবর দল েথেক িবজয়েক িনেল। িকnt আিদ সমােজ েগল না। 
 
        (িনেজেক েদখাiয়া) “eর (আমার) িভতর eকটা িকছু আেছ। েগাপাল েসন বেল eকিট েছেল আসত -- 
aেনকিদন হল। eর িভতর িযিন আেছন েগাপােলর বুেক পা িদেল। েস ভােব বলেত লাগল, েতামার eখন েদির 
আেছ। আিম ঐিহকেদর সে  থাকেত পারিছ না, -- তারপর ‘জাi’ বেল বািড় চেল েগল। তারপর নলাম 
েদহতয্াগ কেরেছ। েসi েবাধ হয় িনতয্েগাপাল। 
 
        “আ যর্ দশর্ন সব হেয়েছ। aখ  সিcদানnদশর্ন। তার িভতর েদখিছ, মােঝ েবড়া েদoয়া di তাক। 
eকধাের েকদার চুিন, আর আর aেনক সাকারবাদী ভk। েবড়ার আর-eকধাের টকটেক লাল সুরিকর কাঁিড়র 
মেতা েজয্ািতঃ। তারমেধয্ বেস নেরnd। -- সমািধs! 
 
        “ধয্ানs েদেখ বললুম, ‘o নেরনd!’ eকটু েচাখ চাiেল -- বুঝলুম oi eকrেপ িসমেলেত কােয়েতর েছেল 
হেয় আেছ। -- তখন বললাম, ‘মা। oেক মায়ায় বd কর। -- তা না হেল সমািধs হেয় েদহতয্াগ করেব।’ -- 
েকদার সাকারবাদী, uিঁক েমের েদেখ িশuের uেঠ পালাল। 
 
        “তাi ভািব eর (িনেজর) িভতর মা sয়ং ভk হেয় লীলা করেছন। যখন pথম ei aবsা হল, তখন 
েজয্ািতঃেত েদহ jল jল করত। বুক লাল হেয় েযত! তখন বললুম, ‘মা, বাiের pকাশ হেয়া না, ঢুেক যাo!’ তাi 
eখন ei হীন েদহ। 
 
        “তা না হেল েলােক jালাতন করত। েলােকর িভড় েলেগ েযত -- েসrপ েজয্ািতমর্য় েদহ থাকেল। eখন 
বািহের pকাশ নাi। eেত আগাছা পালায় -- যারা dভk তারাi েকবল থাকেব। ei বয্ারাম হেয়েছ েকন? -- 
eর মােন oi। যােদর সকাম ভিk, তারা বয্ারাম aবsা েদখেল চেল যােব। 
 
        “সাধ িছল -- মােক বেলিছলাম, মা, ভেkর রাজা হব! 
 
        “আবার মেন uঠল, ‘েয আnিরক ঈ রেক ডাকেব তার eখােন আসেতi হেব! আসেতi হেব! েদেখা, তাi 
হেc -- েসi সম েলাকi আসেছ। 
 
        “eর িভতের েক আেছন, আমার বােপরা জানত। বাপ গয়ােত sেp েদেখিছেলন, -- রঘুবীর বলেছন, ‘আিম 
েতামার েছেল হব।’ 
 
        “eর িভতের িতিনi আেছন। কািমনী-কা নতয্াগ! eিক আমার কমর্। stীসেmাগ sপেনo হেলা না। 
 
        “নয্াংটা েবদােnর uপেদশ িদেল। িতনিদেনi সমািধ। মাধবীতলায় oi সমািধ aবsা েদেখ েস হতবুিd 
হেয় বলেছ, ‘আের e েকয়া ের!’ পের েস বুঝেত পারেল -- eর িভতের েক আেছ। তখন আমায় বেল, ‘তুিম 
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আমায় েছেড় দাo!’ o-কথা েন আমার ভাবাবsা হেয় েগল; -- আিম েসi aবsায় বললাম, ‘েবদাn েবাধ না 
হেল েতামার যাবার েজা নাi।’ 
 
        “তখন রাতিদন তার কােছ! েকবল েবদাn! বামনী বলত, ‘বাবা, েবদাn েনা না! -- oেত ভিkর হািন 
হেব।’ 
 
        “মােক যাi বললাম, ‘মা, e-েদহ রkা েকমন কের হেব, আর সাধুভk লেয় েকমন কের থাকব! -- eকটা 
বড় মানুষ জুিটেয় দাo!’ তাi েসেজাবাবু েচৗd বৎসর ধের েসবা করেল! 
 
        “eর িভতর িযিন আেছ, আেগ থাকেত জািনেয় েদয়, েকাn  থােকর ভk আসেব। যাi েদিখ েগৗরা rপ 
সামেন eেসেছন, aমিন বুঝেত পাির েগৗরভk আসেছ। যিদ শাk আেস, তাহেল শিkrপ, -- কালীrপ -- দশর্ন 
হয়। 
 
        “কুিঠর uপর েথেক আরিতর সময় েচঁচাতাম, “oের, েতারা েক েকাথায় আিছস আয়।’ েদেখা, eখন সব 
kেম kেম eেস জুেটেছ! 
 
        “eর িভতর িতিন িনেজ রেয়েছন -- েযন িনেজ েথেক ei সব ভk লেয় কাজ করেছন। 
 
        “eক-eকজেনর ভেkর aবsা িক আ যর্! েছাট নেরন -- eর কুmক আপিন হয়। আবার সমািধ! eক-
eকবার কখন কখন আড়াi ঘnা! কখনo েবিশ! িক আ যর্! 
 
        “সবরকম সাধন eখােন হয় েগেছ -- jানেযাগ, ভিkেযাগ, কমর্েযাগ। হঠেযাগ পযর্n -- আয়ু বাড়াবার 
জনয্! eর িভতর eকজন আেছ। তা না হেল সমািধর পর ভিk-ভk লেয় েকমন কের আিছ। েকায়ার িসং বলত, 
‘সমািধর পর িফের আসা েলাক েদিখ নাi। -- তুিমi নানক’।” 
 

[পূবর্কথা -- েকশব, pতাপ o কুk  সে  জাহােজ 1881 ] 
 
        “চািরিদেক ঐিহক েলাক -- চারিদেক কািমনী-কা ন -- eেতার িভতর েথেক eমন aবsা! -- সমািধ, 
ভাব, েলেগi রেয়েছ। তাi pতাপ (bাhসমােজর ীpতাপচnd মজুমদার) -- কুk  সােহব যখন eেসিছল, জাহােজ 
আমার aবsা (সমািধ-aবsা) েদেখ বলেল, ‘বাবা! েযন ভূেত েপেয় রেয়েছ’।” 
 
        রাখাল, মাsার pভৃিত aবাk  হiয়া ঠাকুর ীরামকৃে র ীমুখ হiেত ei সকল আ যর্ কথা িনেতেছন। 
 
        মিহমাচরণ িক ঠাকুেরর iি ত বুিঝেলন? ei সমs কথা িনয়াo িতিন বিলেতেছন, “আjা, আপনার 
pারbবশতঃ erপ সব হেয়েছ।” তাঁহার মেনর ভাব, -- ঠাকুর eকিট সাধু বা ভk। ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় িদয়া 
বিলেতেছন, “হাঁ, pাkন! েযন বাবুর aেনক বািড় আেছ -- eখােন eকটা ৈবঠকখানা। ভk তাঁর ৈবঠকখানা।” 
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মিহমাচরেণর bhচk -- পূবর্কথা -- েতাতাপুরীর uপেদশ 
 

[‘sেp দশর্ন িক কম?’ নেরেndর ঈ রীয় rপ দশর্ন ] 
 
        রাত নয়টা হiল। ঠাকুর েছাট খাটিটেত বিসয়া আেছন। মিহমাচরেণর সাধ -- ঘের ঠাকুর থািকেবন -- 
bhচk রচনা কিরেবন। িতিন রাখাল, মাsার, িকেশারী o আর d-eকিট ভkেক লiয়া েমেঝেত চk কিরেলন। 
সকলেক ধয্ান কিরেত বিলেলন। রাখােলর ভাবাবsা হেয়েছ। ঠাকুর নািময়া আিসয়া তাঁহার বুেক হাত িদয়া মার 
নাম কিরেত লািগেলন। রাখােলর ভাব সmরণ হiল। 
 
        রাত eকটা হiেব। আজ কৃ পেkর চতুদর্শী িতিথ, চতুিদর্েক িনিবড় anকার। d-eকিট ভk গ ার েপাsার 
uপর eকাকী েবড়াiেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  eকবার uিঠয়ােছন। িতিনo বািহের আিসেলন o ভkেদর 
বিলেতেছন, নয্াংটা বলত, ‘ei সমেয় -- ei গভীর রােt -- aনাহত শb েশানা যায়।’ 
 
        েশষরােt মিহমাচরণ o মাsার ঠাকুেরর ঘেরi েমেঝেত iয়া আেছন। রাখালo কয্াm খােট iয়ােছন। 
 
        ঠাকুর পাঁচ বছেরর েছেলর নয্ায় িদগmর হiয়া মােঝ মােঝ ঘেরর মেধয্ পাদচারণ কিরেতেছন। 
 
        pতূয্ষ (10i aগs) হiল। ঠাকুর মার নাম কিরেতেছন। পি েমর বারাnায় িগয়া গ াদশর্ন কিরেলন। 
ঘেরর মধয্িsত েদবেদবীর যত পট িছল, কােছ িগয়া নমsার কিরেলন। ভেkরা শযয্া হiেত uিঠয়া pণামািদ 
কিরয়া pাতঃকৃতয্ কিরেত েগেলন। 
 
        ঠাকুর প বটীেত eকিট ভkসে  কথা কিহেতেছন। িতিন sেp ৈচতনয্েদবেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ভাবািব  হiয়া) -- আহা! আহা! 
 
        ভk -- আjা, o sপেন। 
 
        ীরামকৃ  -- sপন িক কম! 
 
        ঠাকুেরর চেk হল। গদগদ sর! 
 
        eকজন ভেkর জাগরণ aবsায় দশর্ন-কথা িনয়া বিলেতেছন -- “তা আ যর্ িক! আজকাল নেরndo 
ঈ রীয় rপ েদেখ!” 
 
        মিহমাচরণ pাতঃকৃতয্ সমাপন কিরয়া, ঠাকুরবািড়র pা েণর পি ম িদেকর িশেবর মিnের িগয়া, িনজর্েন 
েবদমnর ucারণ কিরেতেছন। 
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        েবলা আটটা হiয়ােছ। মিণ গ াsান কিরয়া ঠাকুেরর কােছ আিসেলন। েশাকাতুরা bাhণীo দশর্ন কিরেত 
আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (bাhণীর pিত) -- eঁেক িকছু pসাদ েখেত দাo েতা গা, লুিচ-টুিচ। তােকর uপর আেছ। 
 
        bাhণী -- আপিন আেগ খান। তারপর uিন pসাদ পােবন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম আেগ জগnােথর আটেক দাo, তারপর pসাদ। 
 
        pসাদ পাiয়া মিণ িশবমিnের িশবদশর্ন কিরয়া ঠাকুেরর কােছ আবার আিসেলন o pণাম কিরয়া িবদায় 
gহণ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ) -- তুিম eেসা। আবার কােজ েযেত হেব। 
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েমৗনাবলmী ীরামকৃ  o মায়াদশর্ন 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র -- মিnের সকাল 8টা হiেত েবলা 3টা পযর্n েমৗন aবলmন কিরয়া 
রিহয়ােছন। আজ ম লবার 11i aগs, 1885 ী াb; (27েশ াবণ, 1292, kা pিতপদ)। গতকলয্ েসামবার 
aমাবসয্া িগয়ােছ। 
 
        ীরামকৃে র aসুেখর স ার হiয়ােছ। িতিন িক জািনেত পািরয়ােছন েয, শী  িতিন iহেলাক পিরতয্াগ 
কিরেবন? জগnাতার েkােড় আবার িগয়া বিসেবন? তাi িক েমৗনাবলmন কিরয়া রিহয়ােছন? িতিন কথা 
কিহেতেছন না েদিখয়া ী ীমা কাঁিদেতিছেলন। রাখাল o লাটু কাঁিদেতেছন। বাগবাজােরর bাhণীo ei সময় 
আিসয়ািছেলন, িতিনo কাঁিদেতেছন। ভেkরা মােঝ মােঝ িজjাসা কিরেতেছন, আপিন িক বরাবর চুপ কিরয়া 
থািকেবন? 
 
        ীরামকৃ  iি ত কিরয়া বিলেতেছন, ‘না’। 
 
        নারাণ আিসয়ািছেলন, েবলা 3টার সময়, ঠাকুর নারায়ণেক বিলেতেছন, “মা েতার ভাল করেব।” 
 
        নারাণ আনেn ভkেদর সংবাদ িদেলন, ‘ঠাকুর eiবার কথা কিহয়ােছন।’ রাখালািদ ভkেদর বুক েথেক 
েযন eকখািন পাথর নািময়া েগল। তাঁহারা সকেল ঠাকুেরর কােছ আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (রাখালািদ ভkেদর pিত) -- ‘মা’ েদিখেয় িদিcেলন েয, সবi মায়া! িতিন সতয্, আর যা িকছু 
সব মায়ার ঐ যর্। 
 
        “আর eকিট েদখলমু, ভkেদর কার কতটা হেয়েছ।” 
 
        নারাণািদ ভk -- আcা কার কতদূর হেয়েছ? 
 
        ীরামকৃ  -- eেদর সব েদখলাম -- িনতয্েগাপাল, রাখাল, নারাণ, পূণর্, মিহমা চkবতর্ী pভৃিত। 
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ীরামকৃ , িগিরশ, শশধর পি ত pভৃিত ভkসে  
 
        ঠাকুেরর aসুখ সংবাদ কিলকাতার ভেkরা জািনেত পািরেলন। আলিজেভ aসুখ হiয়ােছ সকেল 
বিলেতেছন। 
 
        রিববার, 16i aগs, 1885 ী াb; (1লা ভাd, 1292)। kা ষ ী। aেনক ভk তাঁহােক দশর্ন কিরেত 
আিসয়ােছন -- িগিরশ, রাম, িনতয্েগাপাল, মিহমা চkবতর্ী, িকেশারী (gp), পি ত শশধর তকর্চুড়ামিণ pভৃিত। 
 
        ঠাকুর পূেবর্র নয্ায় আনnময়, ভkেদর সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েরােগর কথা মােক বলেত পাির না। বলেত লjা হয়। 
 
        িগিরশ -- আমার নারায়ণ ভাল করেবন। 
 
        রাম -- ভাল হেয় যােব। 
 
        ীরামকৃ  -- (সহােসয্) -- হাঁ, oi আশীবর্াদ কর। (সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরশ নূতন নূতন আিসেতেছন, ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন, “েতামার aেনক েগােলর িভতর থাকেত হয়, 
aেনক কাজ; তুিম আর িতনবার eেসা।” eiবার শশধেরর সে  কথা কিহেতেছন। 
 

[শশধর পি তেক uেপােদশ -- bh o আদয্াশিk aেভদ ] 
 
        ীরামকৃ  (শশধেরর pিত) -- তুিম আদয্াশিkর কথা িকছু বল। 
 
        শশধর -- আিম িক জািন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকজনেক eকিট েলাক খুব ভিk কের। েসi ভkেক তামাক সাজার আgন 
আনেত বলেল; তা েস বলেল, আিম িক আপনার আgন আনবার েযাগয্? আর আgন আনেলo না! (সকেলর 
হাসয্) 
 
        শশধর -- আjা, িতিনi িনিমt কারণ, িতিনi uপাদান কারণ। িতিনi জীব জগৎ সৃি  কেরেছন, আবার 
িতিনi জীবজগৎ হেয় রেয়েছন; েযমন মাকড়সা, িনেজ জাল ৈতয়ার করেল (িনিমt কারণ); আর েসi জাল 
িনেজর িভতর েথেক বার করেল (uপাদান কারণ)। 
 
        ীরামকৃ  -- আর আেছ িযিনi পুrষ িতিনi pকৃিত, িযিনi bh িতিনi শিk। যখন িনিkয়, সৃি  িsিত 
pলয় করেছন না, তখন তাঁেক bh বিল, পুrষ বিল; আর যখন oi সব কাজ কেরন তখন তাঁেক শিk বিল, 
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pকৃিত বিল। িকnt িযিনi bh িতিনi শিk, িযিনi পুrষ িতিনi pকৃিত হেয় রেয়েছন। জল িsর থাকেলo জল, 
আর েহলেল dলেলo জল। সাপ eঁেক েবঁেক চলেলo সাপ; আবার চুপ কের কু িল পািকেয় থাকেলo সাপ। 
 

[ ীরামকৃ  bhjােনর কথায় সমািধ -- েভাগ o কমর্ ] 
 
        “bh িক তা মুেখ বলা যায় না, মুখ বn হেয় যায়। িনতাi আমার মাতা হািত! িনতাi আমার মাতা হািত! 
ei কথা বলেত বলেত েশেষ আর িকছুi বলেত পাের না; েকবল বেল হািত! আবার হািত হািত বলেত বলেত 
‘হা’। েশেষ তাo বলেত পাের না! বাহয্শূনয্।” 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর সমািধs! দাঁিড়েয় দাঁিড়েয়i সমািধs। 
 
       সমািধভে র পর িকয়ৎকাল পের বিলেতেছন, ‘kর’ ‘akেরর’ পাের িক আেছ মুেখ বলা যায় না। 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন, ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “যতkণ িকছু েভাগ বািক থােক িক কমর্ বািক থােক, 
ততkণ সমািধ হয় না।1 
 
        (শশধেরর pিত) -- “eখন ঈ র েতামায় কমর্ করােcন, েলকচার েদoয়া iতয্ািদ; eখন েতামায় oi সব 
করেত হেব। 
 
        “কমর্টুকু েশষ হয় েগেল আর না। গৃিহণী বািড়র কাজকমর্ সব েসের নাiেত েগেল ডাকাডািক করেলo আর 
েফের না।” 

                                                 
1 েভাৈগ যর্pসkানাং তয়াপhতেচতসাm । 
  বয্বসায়ািtকা বুিdঃ সমােধৗ ন িবধীয়েত ৷৷                                                                   [গীতা, 2।44] 
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সpম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের রাখাল, মাsার, পি ত শয্ামাপদ pভৃিত ভkসে  
 

সমািধমিnের -- পি ত শয্ামাপেদর pিত কৃপা 
 
        ীরামকৃ  d-eকিট ভkসে  ঘের বিসয়া আেছন। aপরাh, পাঁচটা; বৃসsিতবার, 27েশ aগs 1885; 
12i ভাd, াবণ কৃ া িdতীয়া। 
 
        ঠাকুেরর aসুেখর সূtপাত হiয়ােছ। তথািপ ভেkরা েকহ আিসেল শরীরেক শরীর jান কেরন না। হয়েতা 
সমs িদন তাঁহােদর লiয়া কথা কিহেতেছন -- কখনo বা গান কিরেতেছন। 
 
        ীযুk মধু ডাkার pায় েনৗকা কিরয়া আেসন -- ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ ভেkরা বড়i িচিnত হiয়ােছন। 
মধু ডাkার যাহােত pতয্হ আিসয়া েদেখন, ei তাঁহােদর icা। মাsার ঠাকুরেক বিলেতেছন, ‘uিন বhদশর্ী েলাক, 
uিন েরাজ েদখেল ভাল হয়।’ 
 
        পি ত শয্ামাপদ ভ াচাযর্ আিসয়া ঠাকুরেক দশর্ন কিরেলন। iঁহার িনবাস আঁটপুর gােম। সnয্া আগতpায় 
েদিখয়া পি ত ‘সnয্া কিরেত যাi’, বিলয়া গ াতীের চাঁদনীর ঘােট গমন কিরেলন। 
 
        সnয্া কিরেত কিরেত পি ত িক আ যর্ দশর্ন কিরেলন। সnয্া সমাp হiেল ঠাকুেরর ঘের আিসয়া েমেঝেত 
বিসেলন। ঠাকুর মার নাম o িচnার পর িনেজর আসেনi বিসয়া আেছন। পােপােশর uপর মাsার। রাখাল, লাটু 
pভৃিত ঘের যাতায়াত কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত, পি তেক েদখাiয়া) -- iিন eকজন েবশ েলাক। (পি েতর pিত) ‘েনিত’ 
‘েনিত’ কের েযখােন মেনর শািn হয়, েসiখােনi িতিন। 
 

[ঈ রদশর্েনর লkণ o পি ত শয্ামাপদ -- ‘সমািধমিnের’ ] 
 
        “সাত েদuিড়র পর রাজা আেছন। pথম েদuিড়েত িগেয় েদেখ েয eকজন ঐ যর্বান পুrষ aেনক 
েলাকজন িনেয় বেস আেছন; খুব জাঁকজমক। রাজােক েয েদখেত িগেয়েছ, েস স ীেক িজjাসা করেল, ‘ei িক 
রাজা?’ স ী ঈষৎ েহেস বলেল, ‘না’। 
 
        “িdতীয় েদuিড় আর aনয্ানয্ েদuিড়েতo oirপ বলেল। েদেখ, যত eিগেয় যায়, ততi ঐ যর্! আর 
জাঁকজমক! সাত েদuিড় পার হেয় যখন েদখেল তখন আর স ীেক িজjাসা করেল না! রাজার aতুল ঐ যর্ দশর্ন 
কের aবাk  হেয় দাঁিড়েয় রiল। -- বুঝেল ei রাজা। -- e-িবষেয় আর েকান সেnহ নাi।” 
 

[ঈ র, মায়া, জীবজগৎ -- aধয্াt রামায়ণ -- যমলাjুর্েনর sব ] 
 
        পি ত -- মায়ার রাজয্ ছািড়েয় েগেল তাঁেক েদখা যায়। 
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        ীরামকৃ  -- তাঁর সাkাৎকােরর পর আবার েদেখ, ei মায়া-জীবজগৎ িতিনi হেয়েছন। ei সংসার 
েধাকার টািট -- spবৎ, -- ei েবাধ হয়, যখন ‘েনিত’, ‘েনিত’ িবচার কের। তাঁর দশর্েনর পর আবার ‘ei সংসার 
মজার কুিট।’ 
 
         “ ধু শাst পড়েল িক হেব? পি েতরা েকবল িবচার কের।” 
 
        পি ত -- আমায় েকu পি ত বলেল ঘৃণা কের।” 
 
        ীরামকৃ  -- oiিট তাঁর কৃপা! পি েতরা েকবল িবচার কের। িকnt েকu dধ েনেছ, েকu dধ েদেখেছ। 
সাkাৎকােরর পর সব নারায়ণ েদখেব -- নারায়ণi সব হেয়েছন। 
 
        পি ত নারায়েণর sব নাiেতেছন। ঠাকুর আনেn িবেভার। 
 
        পি ত -- সবর্ভূতsমাtানং সবর্ভূতািন চাtিন। 
     ঈkেত েযাগযুkাtা সবর্t সমদশর্নঃ ৷৷1  
 
        ীরামকৃ  -- আপনার aধয্াt (রামায়ণ) েদখা আেছ? 
 
        পি ত -- আেj হাঁ, eকটু েদখা আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- oেত jান-ভিk পিরপূণর্। শবরীর uপাখয্ান, aহলয্ার sব, সব ভিkেত পিরপূণর্। 
 
        “তেব eকিট কথা আেছ। িতিন িবষয়বুিd েথেক aেনক দূর।” 
 
        পি ত -- েযখােন িবষয়বুিd, িতিন ‘সুদূরm ’, -- আর েযখােন তা নাi, েসখােন িতিন ‘aদূরm ’। utরপাড়ার 
eক জিমদার মুখুেjেক েদেখ eলাম বয়স হেয়েছ -- েকবল নেভেলর গl নেছন! 
 
        ীরামকৃ  -- aধয্ােt আর eকিট বেলেছ েয, িতিনi জীবজগৎ! 
 
        পি ত আনিnত হiয়া যমলাj ুর্েনর ei ভােবর sব ীমd ভাগবত দশম sn হiেত আবৃিt কিরেতেছন -- 
 
 কৃ  কৃ  মহােযািগংstমাদয্ঃ পুrষঃ পরঃ। 
 বয্kাবয্kিমদং িব ং rপং েত bাhণা িবdঃ ৷৷ 
 tেমকঃ সবর্ভূতানাং েদহsােtিনdেয় রঃ। 
 tেমব কােলা ভগবাn  িব ুরবয্য় ঈ রঃ ৷৷ 
 tং মহাn  pকৃিতঃ সূkা রজঃসttতেমাময়ী। 
 tেমব পুrেষাঽধয্kঃ সবর্েktিবকারিবৎ ৷৷ 
                                                 
1 গীতা                                                                                                                              [6।29] 
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[ ীরামকৃ  সমািধs -- ‘আnিরক ধয্ান-জপ করেল আসেতi হেব’ ] 

 
        ঠাকুর sব িনয়া সমািধs! দাঁড়াiয়ােছন। পি ত বিসয়া। পি েতর েকােল o বেk eকিট চরণ রািখয়া 
ঠাকুর হািসেতেছন। 
 
        পি ত চরণ ধারণ কিরয়া বিলেতেছন, ‘gেরা ৈচতনয্ং েদিহ।’ ঠাকুর েছাট তkার কােছ পূবর্াসয্ হiয়া 
দাঁড়াiয়ােছন। 
 
        পি ত ঘর হiেত চিলয়া েগেল ঠাকুর মাsারেক বিলেতেছন, আিম যা বিল িমলেছ? যারা আnিরক ধয্ান-
জপ কেরেছ তােদর eখােন আসেতi হেব। 
 
        রাত দশটা হiল। ঠাকুর eকটু সামানয্ সুিজর পায়স খাiয়া শয়ন কিরয়ােছন। 
 
        মিণেক বিলেতেছন, “পােয় হাতটা বুিলেয় দাo েতা।” 
 
        িকয়ৎkণ পের গােয় o বkঃsেল হাত বুলাiয়া িদেত বিলেতেছন। 
 
        সামানয্ িনdার পর মিণেক বিলেতেছন, “তুিম েশাoেগ; -- েদিখ eকলা থাকেল যিদ ঘুম হয়।” ঠাকুর 
রামলালেক বিলেতেছন, “ঘেরর িভতের iিন (মিণ) আর রাখাল েল হয়।” 
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a ম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o যী ী  (Jesus Christ) 
 
        pতূয্ষ (28েশ aগs) হiল। ঠাকুর গােtাtান কিরয়া মার িচnা কিরেতেছন। aসুs হoয়ােত ভেkরা ীমুখ 
হiেত েসi মধুর নাম িনেত পাiেলন না। ঠাকুর pাতঃকৃতয্ সমাপন কিরয়া িনেজর আসেন আিসয়া বিসয়ােছন। 
মিণেক বিলেতেছন, আcা, েরাগ েকন হল? 
 
        মিণ -- আjা, মানুেষর মতন সব না হেল জীেবর সাহস হেব না। তারা েদেখেছ েয, ei েদেহর eত aসুখ, 
তবুo আপিন ঈ র বi আর িকছুi জােনন না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বলরামo বলেল, ‘আপনারi ei, তাহেল আমােদর আর হেব না েকন?’ 
 
        “সীতার েশােক রাম ধনুক তুলেত না পারােত লkণ আ যর্ হেয় েগল। িকnt প ভূেতর ফাঁেদ bh পের 
কাঁেদ। 
 
        মিণ -- ভেkর dঃখ েদেখ যী ী o aনয্ েলােকর মেতা েকঁেদিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক হেয়িছল? 
 
        মিণ -- মাথর্া, েমরী di ভgী, আর লয্ােজরাস ভাi -- িতনজনi যী ীে র ভk। লয্ােজরােসর মৃতুয্ হয়। 
যী  তােদর বািড়েত আসিছেলন। পেথ eকজন ভgী (েমরী), েদৗেড় িগেয় পদতেল পেড় কাঁদেত কাঁদেত বলেল, 
‘pভু, তুিম যিদ আসেত, তাহেল েস মরেতা না।’ যী  তার কাnা েদেখ েকঁেদিছেলন। 
 

[ ীরামকৃ  o িসdাi -- Miracles] 
 
        “তারপর িতিন েগােরর কােছ িগেয় নাম ধের ডাকেত লাগেলন, aমিন লয্ােজরাস pাণ েপেয় uেঠ eল।” 
 
        ীরামকৃ  -- আমার িকnt uেগােনা হয় না। 
 
        মিণ -- েস আপিন কেরন না -- icা কের। o-সব িসdাi, Miracle তাi আপিন কেরন না। o-সব 
করেল েলাকেদর েদেহেতi মন যােব -- dাভিkর িদেক মন যােব না। তাi আপিন কেরন না। 
 
        “আপনার সে  যী ীে র aেনক েমেল!” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর িক িক েমেল? 
 
        মিণ -- আপিন ভkেদর uপবাস করেত িক aনয্ েকান কেঠার করেত বেলন না -- খাoয়া-দাoয়া সmেno 
েকান কিঠন নাi। যী ীে র িশেষয্রা রিববাের িনয়ম না কের েখেয়িছল, তাi যারা শাst েমেন চলত তারা 
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িতরsার কেরিছল। যী  বলেলন, ‘oরা খােব, খুব করেব; যতিদন বেরর সে  আেছ, বরযাtীরা আনni করেব।’ 
 
        ীরামকৃ  -- eর মােন িক? 
 
        মিণ -- aথর্াৎ যতিদন aবতােরর সে  সে  আেছ, সাে াপা গণ েকবল আনni করেব -- েকন িনরানn 
হেব? িতিন যখন sধােম চেল যােবন, তখন তােদর িনরানেnর িদন আসেব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর িকছু েমেল? 
 
        মিণ -- আjা, আপিন েযমন বেলন -- ‘েছাকরােদর িভতর কািমনী-কা ন ঢুেক নাi; oরা uপেদশ ধারণা 
করেত পারেব, -- েযমন নূতন হাঁিড়েত dধ রাখা যায়। দi পাতা হাঁিড়েত রাখেল ন  হেত পাের’; িতিনo েসirপ 
বলেতন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বলেতন? 
 
        মিণ -- ‘পুরােনা েবাতেল নূতন মদ রাখেল েবাতল েফেট েযেত পাের।’ আর ‘পুরােনা কাপেড় নূতন তািল 
িদেল শী  িছঁেড় যায়।’ 
 
        “আপিন েযমন বেলন, ‘মা আর আপিন eক’ িতিনo েতমিন বলেতন, ‘বাবা আর আিম eক’।” (I and my 
father are one.) 
 
        মিণ -- আপিন েযমন বেলন, ‘বয্াকুল হেয় ডাকেল িতিন নেবনi নেবন।” িতিনo বলেতন, ‘বয্াকুল হেয় 
েদাের ঘা মােরা েদার েখালা পােব!’ (Knock and it shall be opened unto you.) 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, aবতার যিদ হয়, তা পূণর্, না aংশ, না কলা? েকu েকu বেল পূণর্। 
 
        মিণ -- আjা, পূণর্, aংশ, কলা, o-সব ভাল বুঝেত পাির না। তেব েযমন বেলিছেলন oiেট েবশ বুেঝিছ। 
পাঁিচেলর মেধয্ েগাল ফাঁক। 
 
        ীরামকৃ  -- িক বল েদিখ? 
 
        মিণ -- pাচীেরর িভতর eকিট েগাল ফাঁক -- েসi ফাঁেকর িভতর িদেয় pািচেরর oধােরর মাঠ খািনকটা 
েদখা যােc। েসirপ আপনার িভতর িদেয় েসi aনn ঈ র খািনকটা েদখা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, di-িতন েkাশ eেকবাের েদখা যােc। 
 
        মিণ চাঁদিনর ঘােট গ াsান কিরয়া ঠাকুেরর কােছ ঘের uপনীত হiেলন। েবলা আটটা হiয়ােছ। 
 
        মিণ লাটুর কােছ আটেক চাiেছন -- ী ীজগnাথেদেবর আটেক। 
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        ীরামকৃ  কােছ আিসয়া মিণেক বিলেতেছন, “তুিম oটা (pসাদ খাoয়া) কেরা -- যারা ভk হয়, pসাদ না 
হেল েখেত পাের না।” 
 
        মিণ -- আjা, আিম কাল aবিধ বলরামবাবুর বািড় েথেক জগnােথর আটেক eেনিছ -- তাi েরাজ eকিট 
dিট খাi। 
 
        মিণ ভূিম  হiয়া ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন o িবদায় gহণ কিরেতেছন। ঠাকুর সেsেহ বিলেতেছন, তেব 
তুিম সকাল সকাল eেসা -- আবার ভাd মােসর েরৗd -- বড় খারাপ। 
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নবম পিরেcদ 
 

দিkেণ র-মিnের জnা মীিদবেস ভkসে  
সুেবােধর আগমন -- পূণর্ মাsার, গ াধর, kীেরাদ, িনতাi 

 
        ীরামকৃ  েসi পূবর্পিরিচত ঘের িব াম কিরেতেছন। রাত আটটা। েসামবার 16i ভাd, াবণ-কৃ া-ষ ী, 
31েশ aগs 1885। 
 
        ঠাকুর aসুs -- গলায় aসুেখর সূtপাত হiয়ােছ। িকnt িনিশিদন eক িচnা, িকেস ভkেদর ম ল হয়। 
eক-eকবার বালেকর নয্ায় aসুেখর জনয্ কাতর। পরkেণi সব ভুিলয়া িগয়া ঈ েরর েpেম মােতায়ারা। আর 
ভkেদর pিত েsহ o বাৎসেলয্ untpায়। 
 
        diিদন হiল -- গত শিনবার রােt -- ীযুk পূণর্ পt িলিখয়ােছন -- ‘আমার খুব আনn হয়। মােঝ মােঝ 
রােt আনেn ঘুম হয় না!’ 
 
        ঠাকুর পtপাঠ িনয়া বিলয়ািছেলন, “আমার গােয় েরামা  হেc! oi আনেnর aবsা oর পের েথেক 
যােব; েদিখ িচিঠখানা।” 
 
        পtখািন হােত কের মুেড় িটেপ বিলেতেছন, “aেনয্র িচিঠ ছঁুেত পাির না; eর েবশ ভাল িচিঠ।” 
 
        েসi রােt eকটু iয়ােছন। হঠাৎ গােয় ঘাম -- শযয্া হiেত uিঠয়া বিলেতেছন, “আমার েবাধ হেc, e-
aসুখ সারেব না।” 
 
        ei কথা িনয়া ভেkরা সকেলi িচিnত হiয়ােছন। 
 
        ী ীমা ঠাকুেরর েসবা কিরবার জনয্ আিসয়ােছন o aিত িনভৃেত নবেত বাস কেরন। নবেত িতিন েয 
আেছন, ভেkরা pায় েকহ জািনেতন না। eকিট ভk stীেলাক (েগালাপ মা)-o কয়িদন নবেত আেছন। িতিন 
ঠাকুেরর ঘের pায় আেসন o দশর্ন কেরন। 
 
        আজ েসামবার। ঠাকুর aসুs রিহয়ােছন। রাত pায় আটটা হiয়ােছ। ঠাকুর েছাট খাটিটেত েপছন িফিরয়া 
দিkণিদেক িশয়র কিরয়া iয়া আেছন। গ াধর সnয্ার পর কিলকাতা হiেত মাsােরর সিহত আিসয়ােছন। িতিন 
তাঁহার চরণpােn বিসয়া আেছন। ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- dিট েছেল eেসিছল। শ র েঘােষর নািতর েছেল (সুেবাধ) আর eকিট তােদর পাড়ার েছেল 
(kীেরাদ)। েবশ েছেল dিট। তােদর বললাম, আমার eখন aসুখ, েতামার কােছ িগেয় uপেদশ িনেত। তুিম eকটু 
যt কেরা। 
 
        মাsার -- আjা, হাঁ, আমােদর পাড়ায় তােদর বািড়। 
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[aসুেখর সূtপাত -- ভগবান ডাkার -- িনতাi ডাkার ] 
 
        ীরামকৃ  -- েসিদন আবার গােয় িদেয় ঘুম েভেঙ িগছল। e aসুখটা িক হল! 
 
        মাsার -- আjা, আমরা eকবার ভগবান rdেক েদখাব, িঠক কেরিছ। eম. িড. পাশ করা। খুব ভাল 
ডাkার। 
 
        ীরামকৃ  -- কত েনেব? 
 
        মাsার -- aনয্ জায়গা হেল কুিড়-পঁিচশ টাকা িনত। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব থাক। 
 
        মাsার -- আjা, আমরা হd চার-পাঁচ টাকা েদব। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, eiরকম কের যিদ eকবার বেলা, ‘দয়া কের তাঁেক েদখেবন চলুন।’ eখানকার কথা 
িকছু েন নাi? 
 
        মাsার -- েবাধ হয় েনেছ। eকরকম িকছু েনেব না বেলেছ তেব আমরা েদব; েকন না, তাহেল আবার 
আসেব। 
 
        ীরামকৃ  -- িনতাiেক (ডাkার) আেনা েতা েস বরং ভাল। আর ডাkাররা eেসi বা িক করেছ? েকবল 
িটেপ বািড়েয় েদয়। 
 
        রাত নয়টা -- ঠাকুর eকটু সুিজর পায়স খাiেত বিসেলন। 
 
        খাiেত েকান ক  হiল না। তাi আনn কিরেত কিরেত মাsারেক বিলেতেছন, “eকটু েখেত পারলাম, 
মনটায় েবশ আনn হল।”  
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দশম পিরেcদ 
 

জnা মীিদবেস নেরnd, রাম, িগিরশ pভৃিত ভkসে  
 

[বলরাম, মাsার, েগাপােলর মা, রাখাল, লাটু, েছাট নেরন, পা াবী সাধু, নবেগাপাল, কােটায়ার ৈব ব,  
রাখাল ডাkার ] 

 
        আজ জnা মী, ম লবার। 17i ভাd; 1লা েসেpmর, 1885। ঠাকুর sান কিরেবন। eকিট ভk েতল 
মাখাiয়া িদেতেছন। ঠাকুর দিkেণর বারাnায় বিসয়া েতল মািখেতেছন। মাsার গ াsান কিরয়া আিসয়া ঠাকুরেক 
pণাম কিরেলন। 
 
        sানােn ঠাকুর গামছা পিরয়া দিkণাসয্ হiয়া েসi বারাnা হiেতi ঠাকুরেদর uেdশ কিরয়া pণাম 
কিরেতেছন। শরীর aসুs বিলয়া কালীঘের বা িব ঘুের যাiেত পািরেলন না। 
 
        আজ জnা মী -- রামািদ ভেkরা ঠাকুেরর জনয্ নববst আিনয়ােছন। ঠাকুর নববst পিরধান কিরয়ােছন -- 
বৃnাবনী কাপড় o গােয় লাল েচলী। তাঁহার d aপাপিবd েদহ নববেst েশাভা পাiেত লািগল। বst পিরধান 
কিরয়াi িতিন ঠাকুরেদর pণাম কিরেলন। 
 
        আজ জnা মী। েগাপােলর মা েগাপােলর জনয্ িকছু খাবার কিরয়া কামারহািট হiেত আিনয়ােছন। িতিন 
আিসয়া ঠাকুরেক dঃখ কিরেত কিরেত বিলেতেছন, “তুিম েতা খােব না।” 
 
        ীরামকৃ  -- ei েদেখা, aসুখ হেয়েছ। 
 
        েগাপােলর মা -- আমার aদৃ ! -- eকটু হােত কেরা! 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম আশীবর্াদ কেরা। 
 
        েগাপােলর মা ঠাকুরেকi েগাপাল বিলয়া েসবা কিরেতন। 
 
        ভেkরা িমছির আিনয়ােছন। েগাপােলর মা বিলেতেছন, “e িমছির নবেত িনেয় যাi।” ীরামকৃ  
বিলেতেছন, “eখােন ভkেদর িদেত হয়। েক eকশ বার চাiেব, eখােনi থাক।” 
 
        েবলা eগারটা। কিলকাতা হiেত ভেkরা kেম kেম আিসেতেছন। ীযুk বলরাম, নেরnd, েছাট নেরন, 
নবেগাপাল, কােটায়া হiেত eকিট ৈব ব, kেম kেম আিসয়া জুিটেলন। রাখাল, লাটু আজকাল থােকন। eকিট 
পা াবী সাধু প বটীেত কয়িদন রিহয়ােছন। 
 
        েছাট নেরেনর কপােল eকিট আব আেছ। ঠাকুর প বটীেত েবড়াiেত েবড়াiেত বিলেতেছন, ‘তুi আবটা 
কাট না, o েতা গলায় নয় -- মাথায়। oেত আর িক হেব -- েলােক eকিশরা-কাটােc।” (হাসয্) 
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        পা াবী সাধুিট uদয্ােনর পথ িদয়া যাiেতেছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “আিম oেক টািন না। jানীর ভাব। 
েদিখ েযন কেনা কাঠ!” 
 
        ঘের ঠাকুর িফিরয়ােছন। শয্ামাপদ ভ াচােযর্র কথা হiেতেছ। 
 
        বলরাম -- িতিন বেলেছন েয, নেরেndর েযমন বুেক পা িদেল (ভাবােবশ) হেয়িছেলা, কi আমার েতা তা 
হয় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, কািমনী-কা েন মন থাকেল ছড়ান মন কুড়ান দায়। oর সািলসী করেত হয়, 
বলেছ। আবার বািড়র েছেলেদর িবষয় ভাবেত হয়। নেরndািদর মন েতা ছড়ােনা নয় -- oেদর িভেত eখেনা 
কািমনী-কা ন েঢােক নাi। 
 
        “িকnt (শয্ামাপদ) খুব েলাক!” 
 
        কােটায়ার ৈব ব ঠাকুরেক p  কিরেতেছন। ৈব বিট eকটু টয্ারা। 
 

[জnাnেরর খপর -- ভিkলােভর জনয্i মানুষজn ] 
 
        ৈব ব -- মশায়, আবার জn িক হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- গীতায় আেছ, মৃতুয্সময় েয যা িচnা কের েদহতয্াগ করেব তার েসi ভাব লেয় জngহণ 
করেত হয়। হিরণেক িচnা কের ভরত রাজার হিরণ-জn হেয়িছল। 
 
        ৈব ব -- eিট েয হয়, েকu েচােখ েদেখ বেল েতা িব াস হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা জািন না বাপু। আিম িনেজর বয্ােমা সারােত পারিছ না -- আবার মেল িক হয়! 
 
        “তুিম যা বলেছা e-সব হীনবুিdর কথা। ঈ ের িকেস ভিk হয়, ei েচ া কেরা। ভিkলােভর জনয্i মানুষ 
হেয় জেnছ। বাগােন আম েখেত eেসছ, কত হাজার ডাল, কত লk পাতা, e-সব খপের কাজ িক? জn-
জnাnেরর খপর!” 
 

[িগিরশ েঘাষ o aবতারবাদ! েক পিবt? যার িব াস-ভিk ]  
 
        ীযুk িগিরশ েঘাষ di-eকিট বnু সে  গািড় কিরয়া আিসয়া uপিsত। িকছু পান কিরয়ােছন। কাঁিদেত 
কাঁিদেত আিসেতেছন o ঠাকুেরর চরেণ মাথা িদয়া কাঁিদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  সেsেহ তাঁহার গা চাপড়াiেত লািগেলন। eকজন ভkেক ডািকয়া বিলেতেছন -- “oের eেক 
তামাক খাoয়া।” 
 
        িগিরশ মাথা তুিলয়া হাতেজাড় কিরয়া বিলেতেছন, তুিমi পূণর্bh। তা যিদ না হয়, সবi িমথয্া! 
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        “বড় েখদ রiল, েতামার েসবা করেত েপলুম না! (ei কথাgিল erপ sের বিলেতেছন েয, d-eকিট ভk 
কাঁিদেতেছন!) 
 
        “দাo বর ভগবn , eক বৎসর েতামার েসবা করব? মুিk ছড়াছিড়, psাব কের িদ। বল, েতামার েসবা eক 
বৎসর করব?” 
 
        ীরামকৃ  -- eখানকার েলাক ভাল নয় -- েকu িকছু বলেব। 
 
        িগিরশ -- তা হেব না, বেলা -- 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েতামার বািড়েত যখন যাব -- 
 
        িগিরশ -- না, তা নয়। eiখােন করব। 
 
        ীরামকৃ  (িজদ েদিখয়া) -- আcা, েস ঈ েরর icা। 
 
        ঠাকুেরর গলায় aসুখ। িগিরশ আবার কথা কিহেতেছন, “বল, আরাম হেয় যাক! -- আcা, আিম ঝািড়েয় 
েদব। কালী! কালী!” 
 
        ীরামকৃ  -- আমার লাগেব! 
 
        িগিরশ -- ভাল হেয় যা! (ফুঁ)। ভাল যিদ না হেয় থােক েতা -- যিদ আমার o-পােয় িকছু ভিk থােক, তেব 
aবশয্ ভাল হেব! বল, ভাল হেয় েগেছ। 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- যা বাপু, আিম o-সব বলেত পাির না। েরাগ ভাল হবার কথা মােক বলেত 
পাির না। আcা ঈ েরর icায় হেব। 
 
        িগিরশ -- আমায় ভুেলােনা! েতামার icায়! 
 
        ীরামকৃ  -- িছ, o-কথা বলেত নাi। ভkবৎ ন চ কৃ বৎ। তুিম যা ভােবা, তুিম ভাবেত পােরা। আপনার 
gr েতা ভগবান -- তাবেল o-সব কথা বলায় aপরাধ হয় -- o-কথা বলেত নাi। 
 
        িগিরশ -- বল, ভাল হেয় যােব। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, যা হেয়েছ তা যােব। 
 
        িগিরশ িনেজর ভােব মােঝ মােঝ ঠাকুরেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন,  
 
        “হয্াঁগা, eবার rপ িনেয় আস নাi েকন গা?” 
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        িকয়ৎkণ পের আবার বিলেতেছন, ‘eবার বুিঝ বা ালা udার!’ 
 
        েকান েকান ভk ভািবেতেছন, বা ালা udার, সমs জগৎ udার! 
 
        িগিরশ আবার বিলেতেছন, “iিন eখােন রেয়েছন েকন, েকu বুেঝেছা? জীেবর dঃেখ কাতর হেয় েসেছন; 
তাঁেদর udার করবার জেনয্!” 
 
        গােড়ায়ান ডািকেতিছল। িগিরশ গােtাtান কিরয়া তাহার কােছ যাiেতেছন। ীরামকৃ  মাsারেক 
বিলেতেছন, “েদেখা, েকাথায় যায় -- মারেব না েতা।” মাsারo সে  সে  গমন কিরেলন। 
 
        িগিরশ আবার িফিরয়ােছন o ঠাকুরেক sব কিরেতেছন -- “ভগবn , পিবtতা আমায় দাo। যােত কখনo 
eকটুo পাপ-িচnা না হয়।” 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম পিবt েতা আছ। -- েতামার েয িব াস-ভিk! তুিম েতা আনেn আছ। 
 
        িগিরশ -- আjা, না। মন খারাপ -- aশািn -- তাi খুব মদ েখলমু। 
 
        িকয়ৎkণ পের িগিরশ আবার বিলেতেছন, “ভগবn , আ যর্ হিc েয, পূণর্bh ভগবােনর েসবা করিছ! eমন 
িক তপসয্া কিরিছ েয ei েসবার aিধকারী হেয়িছ!” 
 
        ঠাকুর মধয্ােhর েসবা কিরেলন। aসুখ হoয়ােত aিত সামানয্ eকটু আহার কিরেলন। 
 
        ঠাকুেরর সবর্দাi ভাবাবsা -- েজার কিরয়া শরীেরর িদেক মন আিনেতেছন। িকnt শরীর রkা কিরেত 
বালেকর নয্ায় akম। বালেকর নয্ায় ভkেদর বিলেতেছন, “eখন eকটু েখলুম -- eকটু েশাব! েতামরা eকটু 
বািহের িগেয় বেসা।” 
 
        ঠাকুর eকটু িব াম কিরয়ােছন। ভেkরা আবার ঘের বিসয়ােছন। 
 

[িগিরশ েঘাষ -- gri i  -- িdিবধ ভk ] 
 
        িগিরশ -- হয্াঁ গা, gr আর i ; -- gr-rপিট েবশ লােগ -- ভয় হয় না -- েকন গা? ভাব েদখেল দশহাত 
তফােত যাi। ভয় হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- িযিন i , িতিনi grrপ হেয় আেসন। শবসাধেনর পর যখন i দশর্ন হয়, gri eেস 
িশষয্েক বেলন -- e (িশষয্) oi (েতার i )। ei কথা বেলi i rেপেত লীন হেয় যান। িশষয্ আর grেক 
েদখেত পায় না। যখন পূণর্jান হয়, তখন েক বা gr, েক বা িশষয্। ‘েস বড় কিঠন ঠাঁi। grিশেষয্ েদখা নাi।’ 
 
        eকজন ভk -- grর মাথা িশেষয্র পা। 
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        িগিরশ -- (আনেn) হাঁ। 
 
        নবেগাপাল -- েশােনা মােন! িশেষয্র মাথাটা grর িজিনস, আর grর পা িশেষয্র িজিনস। নেল? 
 
        িগিরশ -- না, o মােন নয়। বােপর ঘােড় েছেল িক চেড় না? তাi িশেষয্র পা। 
 
        নবেগাপাল -- েস েতমিন কিচ েছেল থাকেল েতা হয়। 
 

[পূবর্কথা -- িশখভk -- di থাক ভk -- বানেরর ছা o িবিlর ছা ] 
 
        ীরামকৃ  -- dরকম ভk আেছ। eকথােকর িবিlর ছার sভাব। সব িনভর্র -- মা যা কের। িবিlর ছা 
েকবল িমu িমu কের। েকাথায় যােব, িক করেব -- িকছুi জােন না। মা কখন েহঁশােল রাখেছ -- কখন বা িবছানার 
uপের রাখেছ। erপ ভk ঈ রেক আমেমাkাির (বকলমা) েদয়। আমেমাkাির িদেয় িনি n। 
 
        “িশখরা বেলিছল -- ঈ র দয়ালু। আিম বললাম, িতিন আমােদর মা-বাপ, িতিন আবার দয়ালু িক? 
েছেলেদর জn িদেয় বাপ-মা লালন-পালন করেব না, েতা িক বামুনপাড়ার েলােকরা eেস করেব? e-ভkেদর 
িঠক িব াস -- িতিন আপনার মা, আপনার বাপ। 
 
        “আর-eক থাক ভk আেছ, তােদর বানেরর ছার sভাব। বানেরর ছা িনেজ েজা-েসা কের মােক আঁকেড় 
ধের। eেদর eকটু কতৃর্t েবাধ আেছ। আমায় তীথর্ করেত হেব, জপতপ করেত হেব, েষাড়েশাপচাের পূজা করেত 
হেব, তেব আিম ঈ রেক ধরেত পারব, -- eেদর ei ভাব। 
 
        “dজেনi ভk (ভkেদর pিত) -- যত eেগােব, ততi েদখেব িতিনi সব হেয়েছন -- িতিনi সব করেছন। 
িতিনi gr, িতিনi i । িতিনi jান, ভিk সব িদেcন।” 
 

[পূবর্কথা -- েকশব েসনেক uপেদশ ‘eিগেয় পেড়া’ ] 
 
        “যত eেগােব, েদখেব, চnন কােঠর পরo আেছ, -- rপার খিন, -- েসানার খিন, -- হীের মািণক! তাi 
eিগেয় পড়। 
 
        “আর ‘eিগেয় পড়’ e-কথাi বা বিল েকমন কের! -- সংসারী েলাকেদর েবিশ eেগােত েগেল সংসার-
টংসার ফkা হেয় যায়! েকশব েসন uপাসনা কিcল, -- বেল, ‘েহ ঈ র, েতামার ভিkনদীেত েযন ডুেব যাi।’ 
সব হেয় েগেল আিম েকশবেক বললাম, oেগা, তুিম ভিkনদীেত ডুেব যােব িক কের? ডুেব েগেল, িচেকর িভতর 
যারা আেছ তােদর িক হেব। তেব eককমর্ কেরা -- মােঝ মােঝ ডুব িদo, আর eক-eকবার আড়ায় uেঠা।” 
(সকেলর হাসয্) 
 

[ৈব েবর ‘কলকলািন’ -- ‘ধারণা কেরা’! সতয্কথা তপসয্া ] 
 
        কােটায়ার ৈব ব তকর্ কিরেতিছেলন। ঠাকুর তাঁহােক বিলেতেছন, “তুিম কলকলািন ছাড়। িঘ কাঁচা থাকেলi 
কলকল কের। 
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        “eকবার তাঁর আনn েপেল িবচারবুিd পািলেয় যায়। মধুপােনর আনn েপেল আর ভনভনািন থােক না। 
 
        “বi পেড় কতকgেলা কথা বলেত পারেল িক হেব? পি েতরা কত ে াক বেল -- ‘শীণর্া েগাকুলম লী!’ -- 
ei সব। 
 
        “িসিd িসিd মুেখ বলেল িক হেব? কুলকুেচা করেলo িকছু হেব না। েপেট ঢুকুেত হেব! তেব েনশা হেব। 
ঈ রেক িনজর্েন েগাপেন বয্াকলু হেয় না ডাকেল, e-সব কথা ধারণা হয় না।” 
 
        ডাkার রাখাল ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ােছন। িতিন বয্s হiয়া বিলেতেছন -- “eেসা েগা বেসা।” 
ৈব েবর সিহত কথা চিলেত লািগল। 
 
        ীরামকৃ  -- মানুষ আর মানhঁশ। যার ৈচতনয্ হেয়েছ, েসi মানhঁশ। ৈচতনয্ না হেল বৃথা মানুষ জn! 
 

[পূবর্কথা -- কামারপুকুের ধািমর্ক সতয্বাদী dারা সািলসী ] 
 
        “আমােদর েদেশ েপটেমাটা েগাঁফoয়ালা aেনক েলাক আেছ। তবু দশ েkাশ দূর েথেক ভাল েলাকেক 
পালিক কের আেন েকন -- ধািমর্ক সতয্বাদী েদেখ। তারা িববাদ িমটােব। ধু যারা পি ত, তােদর আেন না। 
 
        ঠাকুর বালেকর মেতা ডাkারেক বিলেতেছন -- “বাবু আমার eটা ভাল কের দাo।” 
 
        ডাkার -- আিম ভাল করব? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ডাkার নারায়ণ। আিম সব মািন। 
 
[Reconciliation of Free Will and God's Will -- of Liberty and Necessity -- ঈ রi মাhত নারায়ণ ] 

 
        “যিদ বেলা সব নারায়ণ, তেব চুপ কের থাকেলi হয়, তা আিম মাhত নারায়ণo মািন। 
 
        “ dমন আর d-আtা eকi! dমেন যা uেঠ, েস তাঁরi কথা। িতিনi ‘মাhত নারায়ণ।’ 
 
        “তাঁর কথা নব না েকন? িতিনi কতর্া। ‘আিম’ যতkণ েরেখেছন, তাঁর আেদশ েন কাজ করব।” 
 
        ঠাকুেরর গলার aসুখ eiবার ডাkার েদিখেবন। ঠাকুর বিলেতেছন -- “মেহnd সরকার িজব িটেপিছল, 
েযমন গrর িজবেক িটেপ।” 
 
        ঠাকুর আবার বালেকর নয্ায় ডাkােরর জামায় বারংবার হাত িদেয় বিলেতেছন, “বাবু! বাবু! তুিম eiেট 
ভাল কের দাo!” 
 
        Laryngoscope েদিখয়া ঠাকুর হািসেত হািসেত বিলেতেছন -- “বুেঝিছ, eেত ছায়া পড়েব।” 
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        নেরnd গান গাiেলন। ঠাকুেরর aসুখ বিলয়া েবিশ গান হiল না। 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

ীযুk ডাkার ভগবান rd o ঠাকুর রামকৃ  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  মধয্ােh েসবা কিরয়া িনেজর আসেন বিসয়া আেছন। ডাkার ভগবান rd o মাsােরর 
সিহত কথা কিহেতেছন। ঘের লাটু pভৃিত ভেkরাo আেছন। 
 
        আজ বুধবার, নেnাৎসব, 18i ভাd; াবণ a মী-নবমী িতিথ; 2রা েসেpmর, 1885 ী াb। ঠাকুেরর 
aসুেখর িবষয় সমs ডাkার িনেলন। ঠাকুর েমেঝেত আিসয়া ডাkােরর কােছ বিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদেখা গা, ঔষধ সহয্ হয় না! ধাত আলাদা। 
 

[টাকা sশর্ন, িগেরাবাnা, স য় -- e-সব ঠাকুেরর aসmব ] 
 
        “আcা, eটা েতামার িক মেন হয়? টাকা ছঁুেল হাত eঁেক েবঁেক যায়। িনঃ াস বn হেয় যায়! আর যিদ 
আিম িগেরা (gিn) বাঁিধ যতkণ না িগেরা েখালা হয়, ততkণ িনঃ াস বn হেয় থাকেব!” 
 
        ei বিলয়া eকিট টাকা আিনেত বিলেলন। ডাkার েদিখয়া aবাk  েয হােতর uপর টাকা েদoয়ােত হাত 
বাঁিকয়া েগল; আর িনঃ াস বn হেয় েগল। টাকািট sানাnিরত কিরবার পর, kেম kেম িতনবার দীঘর্িনঃ াস 
পিড়য়া, তেব হাত পুনবর্ার িশিথল হiল। 
 
        ডাkার মাsারেক বিলেতেছন, Action on the nerves (sায়ুর uপর িkয়া)। 
 

[পূবর্কথা -- শmু মিlেকর বাগােন আিফম স য় -- জnভূিম কামারপুকুের আম পাড়া -- স য় aসmব ] 
 
        ঠাকুর আবার ডাkারেক বিলেতেছন, ‘আর eকিট aবsা আেছ। িকছু স য় করবার েজা নাi! শmু মিlেকর 
বাগােন eকিদন িগছলাম। তখন বড় েপেটর aসুখ। শmু বলেল -- eকটু eকটু আিফম েখo তাহেল কম পড়েব। 
আমার কাপেড়র েখাঁেট eকটু আিফম েবঁেধ িদেল। যখন িফের আসিছ, ফটেকর কােছ, েক জােন ঘুরেত লাগলাম -
- েযন পথ খঁুেজ পািc না। তারপর যখন আিফমটা খুেল েফেল িদেল, তখন আবার সহজ aবsা হেয় বাগােন 
িফের eলাম। 
 
        “েদেশo আম েপেড় িনেয় আসিছ -- আর চলেত পারলাম না, দাঁিড়েয় পড়লাম। তারপর েসgেলা eকটা 
েডােবর মতন জায়গায় রাখেত হল -- তেব আসেত পারলাম! আcা, oটা িক?” 
 
        ডাkার -- oর েপছেন আর eকটা (শিk) আেছ, মেনর শিk। 
 
        মিণ -- iিন বেলন, eিট ঈ েরর শিk (Godforce) আপিন বলেছন মেনর শিk (Willforce)  
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- আবার eমিন aবsা, যিদ েকu বলেল, ‘কেম েগেছ’ েতা aমিন aেনকটা 
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কেম যায়। েসিদন bাhণী বলেল, ‘আট-আনা কেম েগেছ’ -- aমিন নাচেত লাগলুম! 
 
        ঠাকুর ডাkােরর sভাব েদিখয়া সnt  হiয়ােছন। িতিন ডাkারেক বিলেতেছন, ‘েতামার sভাবিট েবশ। 
jােনর dিট লkণ -- শাn ভাব, আর aিভমান থাকেব না।” 
 
        মিণ -- eরঁ (ডাkােরর) stী-িবেয়াগ হেয়েছ। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- আিম বিল, িতন টান হেল ভগবানেক পাoয়া যায়। মােয়র েছেলর uপর 
টান, সতীর পিটর uপর টান, িবষয়ীর িবষেয়র uপর টান। 
 
        “যা েহাক, আমার বাবু eটা ভাল কেরা!” 
 
        ডাkার eiবার aসুেখর sানিট েদিখেবন। েগাল বারাnায় eকখািন েকদারােত ঠাকুর বিসেলন। ঠাকুর 
pথেম ডাkার সরকােরর কথা বিলেতেছন, “শয্ালা, েযন গrর িজব িটপেল!” 
 
        ভগবান -- িতিন েবাধ হয় icা কের orপ কেরন নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- না, তা নয় খুব ভাল কের েদখেব বেল িটেপিছল। 
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dাদশ পিরেcদ 
 

aসুs ীরামকৃ  o ডাkার রাখাল -- ভkসে  নৃতয্ 
 
        ীরামকৃ  দিkেণ র-মিnের ভkসে  িনেজর ঘের বিসয়া আেছন। রিববার, 20েশ েসেpmর, 1885 

ী াb; 5i আি ন; kা eকাদশী। নবেগাপাল, িহn ু s ুেলর িশkক হরলাল, রাখাল, লাটু pভৃিত; কীতর্নীয়া 
েগাsামী; aেনেকi uপিsত। 
 
        বhবাজােরর রাখাল ডাkারেক সে  কিরয়া মাsার আিসয়া uপিsত; ডাkারেক ঠাকুেরর aসুখ েদখাiেবন। 
 
        ডাkারিট ঠাকুেরর গলায় িক aসুখ হiয়ােছ েদিখেতেছন। িতিন েদাহারা েলাক; আঙুলgিল েমাটা েমাটা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, ডাkােরর pিত) -- যারা eমন eমন কের (aথর্াৎ কুিs কের) তােদর মেতা েতামার 
আঙুল। মেহnd সরকার েদেখিছল িকnt িজভ eমন েজাের েচেপিছল েয ভারী যntণা হেয়িছল; েযমন গrর িজভ 
েচেপ ধেরেছ। 
 
        রাখাল ডাkার -- আjা, আিম েদখিছ আপনার িকছু লাগেব না। 
 

[ ীরামকৃে র েরাগ েকন? ] 
 
        ডাkার বয্বsা করার পর ীরামকৃ  আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- আcা, েলােক বেল iিন যিদ eত -- (eত সাধু) তেব েরাগ হয় েকন? 
 
        তারক -- ভগবানদাস বাবাজী aেনকিদন েরােগ শযয্াগত হেয়িছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- মধু ডাkার, ষাট বছর বয়েস রাঁেড়র জনয্ তার বাসায় ভাত িনেয় যােব; eিদেক িনেজর 
েকান েরাগ নাi। 
 
        েগাsামী -- আjা, আপনার েয aসুখ েস পেরর জনয্; যারা আপনার কােছ আেস তােদর aপরাধ আপনার 
িনেত হয়, েসi সকল aপরাধ, পাপ লoয়ােত আপনার aসুখ হয়! 
 
        eকজন ভk -- আপিন যিদ মােক বেলন মা, ei েরাগটা সািরেয় দাo, তা হেল শী  েসের যায়। 
 

[েসবয্-েসবকভাব কম -- ‘আিম’ খঁুেজ পািc না ] 
 
        ীরামকৃ  -- েরাগ সারাবার কথা বলেত পাির না; আবার iদানীং েসবয্-েসবক ভাব কম পেড় যােc। eক-
eকবার বিল, ‘মা, তরবািরর খাপটা eকটু েমরামত কের দাo’; িকnt orপ pাথর্না কম পেড় যােc; আজকাল 
‘আিম’টা খঁুেজ পািc না। েদখিছ িতিনi ei েখালটার িভতের রেয়েছন। 
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        কীতর্েনর জনয্ েগাsামীেক আনা হiয়ােছ। eকজন ভk িজjাসা কিরেলন, ‘কীতর্ন িক হেব?’ ীরামকৃ  
aসুs, কীতর্ন হiেল মtতা আিসেব; ei ভয় সকেল কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, “েহাক eকটু। আমার নািক ভাব হয়, তাi ভয় হয়। ভাব হেল গলার oiখানটা 
িগেয় লােগ।” 
 
        কীতর্ন িনেত িনেত ঠাকুর ভাব সmরণ কিরেত পািরেলন না; দাঁড়াiয়া পিড়েলন o ভk সে  নৃতয্ কিরেত 
লািগেলন। 
 
        ডাkার রাখাল সমs েদিখেলন; তাঁহার ভাড়ািটয়া গািড় দাঁিড়য়া আেছ। িতিন o মাsার গােtাtান কিরেলন, 
কিলকাতায় িফিরয়া যাiেবন। ঠাকুর ীরামকৃ েক uভেয় pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সেsেহ মাsােরর pিত) -- তুিম িক েখেয়ছ?  
 

[মাsােরর pিত আtjােনর uপেদশ -- ‘েদহটা েখালমাt’ ] 
 
        বৃহsিতবার, 24েশ েসেpmর পূিণর্মার িদন রােt ীরামকৃ  তাঁহার ঘেরর েছাট খাটিটর uপর বিসয়া 
আেছন। গলার aসুেখর জনয্ কাতর হiয়ােছন। মাsার pভৃিত ভেkরা েমেঝেত বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eক-eকবার ভািব েদহটা েখাল মাt; েসi aখ  (সিcদানn) বi আর 
িকছু নাi। 
 
        “ভাবােবশ হেল গলার aসুখটা eকপােশ পেড় থােক। eখন oi ভাবটা eকটু eকটু হেc, আর হািস 
পােc।” 
 
        িdজর ভিগনী o েছাট িদিদমা ঠাকুেরর aসুখ িনয়া েদিখেত আিসয়ােছন; তাঁহারা pণাম কিরয়া ঘেরর 
eকপােশ বিসেলন। িdজর িদিদমােক েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন, “iিন েক? -- িযিন িdজেক মানুষ কেরেছন? 
আcা িdজ eমন eমন (eকতারা) িকেনেছ েকন?” 
 
        মাsার -- আjা, তােত diতার আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- eেক oর বাবা িবrd; সbাi িক বলেব? oর পেk েগাপেন (ঈ রেক) ডাকাi ভাল। 
 
        ীরামকৃে র ঘের েদয়ােল টা ােনা েগৗর িনতাiেয়র ছিব eকখানা েবিশ িছল; েগৗর িনতাi সাে াপা  
লiয়া নবdীেপ সংকীতর্ন করেছন ei ছিব। 
 
        রামলাল ( ীরামকৃে র pিত) -- তাহেল, ছিবখানা eঁেকi (মাsারেক) িদলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা; তা েবশ। 



1885, 20েশ o 24েশ েসেpmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
[ ীরামকৃ  o হিরেশর েসবা ] 

 
        ঠাকুর কেয়কিদন pতােপর ঔষধ খাiেতেছন। গভীর রােt uিঠয়া পিড়য়ােছন, pাণ আi-ঢাi কিরেতেছ। 
হিরশ েসবা কেরন, oi ঘেরi িছেলন; রাখালo আেছন; ীযুk রামলাল বািহের বারাnায় iয়া আেছন। ঠাকুর 
পের বিলেলন, “pাণ আi-ঢাi করােত হিরশেক জড়ােত icা হল; মধয্ম নারায়ণ েতল েদoয়ােত ভাল হলাম, 
তখন আবার নাচেত লাগলাম।” 
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শয্ামপুকুর বাটীেত ভkসে  ঠাকুর ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  শয্ামপুকুেরর বাটীেত ভkসে  
 
        ী ীিবজয়া দশমী। 18i aেkাবর, 1885 ী াb (3রা কািতর্ক, 1292, রিববার)। ঠাকুর ীরামকৃ  
শয্ামপুকুেরর বাটীেত আেছন। শরীর aসুs -- কিলকাতায় িচিকৎসা কিরেত আিসয়ােছন। ভেkরা সবর্দাi থােকন, 
ঠাকুেরর েসবা কেরন। ভkেদর মেধয্ eখন েকহ সংসারতয্াগ কেরন নাi -- তাঁহারা িনেজেদর বাটী হiেত 
যাতায়াত কেরন। 
 

[সুেরেndর ভিk -- ‘মা hদেয় থাকুন’ ] 
 
        শীতকাল সকাল েবলা 8টা। ঠাকুর aসুs, িবছানায় বিসয়া আেছন। িকnt প মবষর্ীয় বালেকর মেতা, মা বi 
িকছু জােনন না। সুেরnd আিসয়া বিসেলন। নবেগাপাল, মাsার o আরo েকহ েকহ uপিsত আেছন। সুেরেndর 
বািটেত ৺dগর্াপূজা হiয়ািছল। ঠাকুর যাiেত পােরন নাi, ভkেদর pিতমা দশর্ন কিরেত পাঠাiয়ািছেলন। আজ 
িবজয়া, তাi সুেরেndর মন খারাপ হiয়ােছ। 
 
        সুেরnd -- বািড় েথেক পািলেয় eলাম। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- তাহেলi বা। মা hদেয় থাকুন! 
 
        সুেরnd মা মা কিরয়া পরেম রীর uেdেশ কত কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ঠাকুর সুেরndেক েদিখেত েদিখেত ar িবসর্জন কিরেতেছন। মাsােরর িদেক তাকাiয়া গd গদsের 
বিলেতেছন, িক ভিk! আহা, eর যা ভিk আেছ! 
 
        ীরামকৃ  -- কাল 7টা-7৷৷টার সময় ভােব েদখলাম, েতামােদর দালান। ঠাকুর pিতমা রিহয়ােছন, 
েদখলাম সব েজয্ািতমর্য়। eখােন-oখােন eক হেয় আেছ। েযন eকটা আেলার েsাত d-জায়গার মােঝ বiেছ! -- 
eবািড় আর েতামােদর েসi বািড়! 
 
        সুেরnd -- আিম তখন ঠাকুর দালােন মা মা বেল ডাকিছ, দাদারা তয্াগ কের uপের চেল েগেছ। মেন uঠেলা 
মা বলেলন, ‘আিম আবার আসব’। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o ভগবd গীতা ] 
 
        েবলা eগারটা বািজেব। ঠাকুর পথয্ পাiেলন। মিণ হােত আঁচাবার জল িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- েছালার ডাল েখেয় রাখােলর aসুখ হেয়েছ। সািttক আহার করা ভাল। তুিম 
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গীতা পড় না? 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, যুkাহােরর কথা আেছ। সািttক আহার, রাজিসক আহার, তামিসক আহার। আবার 
সািttক দয়া, রাজিসক দয়া, তামিসক দয়া। সািttক aহং iতয্ািদ সব আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- গীতা েতামার আেছ? 
 
        মিণ -- আjা, আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- oেত সবর্শােstর সার আেছ। 
 
        মিণ -- আjা, ঈ রেক নানারকেম েদখার কথা আেছ; আপিন েযমন বেলন, নানা পথ িদেয় তাঁর কােছ 
যাoয়া -- jান, ভিk, কমর্, ধয্ান। 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্েযাগ মােন িক জান? সকল কেমর্র ফল ভগবােন সমপর্ণ করা। 
 
        মিণ -- আjা, েদখিছ, oেত আেছ। কমর্ আবার িতনরকেম করা েযেত পাের, আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক িক রকম? 
 
        মিণ -- pথম -- jােনর জনয্। িdতীয় -- েলাকিশkার জনয্। তৃতীয় -- sভােব। 
 
        ঠাকুর আচমনােn পান খাiেতেছন। মিণেক মুখ হiেত পান pসাদ িদেলন। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  -- Sir Humphrey Davy o aবতারবাদ 
 
        ঠাকুর মাsােরর সিহত ডাkার সরকােরর কথা কিহেতেছন। পূবর্িদেন ঠাকুেরর সংবাদ লiয়া মাsার 
ডাkােরর কােছ িগয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার সে  িক িক কথা হল? 
 
        মাsার -- ডাkােরর ঘের aেনক বi আেছ। আিম eকখানা বi েসখােন বেস বেস পড়িছলাম। েসi সব 
পেড় আবার ডাkারেক েশানােত লাগলাম। Sir Humphrey Davy-  বi। তােত aবতােরর pেয়াজন e-কথা 
আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বেট? তুিম িক কথা বেলিছেল? 
 
        মাsার -- eকিট কথা আেছ, ঈ েরর বাণী মানুেষর িভতর িদেয় না eেল মানুষ বুঝেত পাের না। (Divine 
Truth must be made human Truth to be appreciated by us)  তাi aবতারািদর pেয়াজন। 
 
        ীরামকৃ  -- বাঃ, e-সব েতা েবশ কথা! 
 
        মাsার -- সােহব uপমা িদেয়েছ, েযমন সূেযর্র িদেক চাoয়া যায় না, িকnt সূেযর্র আেলা েযখােন পেড়, 
(Reflected rays) েসিদেক চাoয়া যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ কথা, আর িকছু আেছ? 
 
        মাsার -- আর eক যায়গায় িছল, যথাথর্ jান হেc িব াস। 
 
        ীরামকৃ  -- e েতা খুব ভাল কথা। িব াস হল েতা সবi হেয় েগল। 
 
        মাsার -- সােহব আবার sp েদেখিছেলন েরামানেদর েদবেদবী। 
 
        ীরামকৃ  -- eমন সব বi হেয়েছ? িতিনi (ঈ র) েসখােন কাজ করেছন। আর িকছু কথা হল? 
 

[ ীরামকৃ  o ‘জগেতর uপকার’ বা কমর্েযাগ ] 
 
        মাsার -- oরা বেল জগেতর uপকার করব। তাi আিম আপনার কথা বললাম। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক কথা? 
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        মাsার -- শmু মিlেকর কথা। েস আপনােক বেলিছল, ‘আমার icা েয টাকা িদেয় কতকgিল হাসপাতল, 
িডেsnাির, sুল, eiসব কের িদi; হেল aেনেকর uপকার হেব।’ আপিন তােক যা বেলিছেলন, তাi বললুম, 
‘যিদ ঈ র সmুেখ আেসন, তেব তুিম িক বলেব, আমােক কতকgিল হাসপাতাল, িডেsনসাির, sুল কের দাo!’ 
আর-eকিট কথা বললাম। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, থাক আলাদা আেছ, যারা কমর্ করেত আেস। আর িক কথা? 
 
        মাsার -- বললাম, কালীদশর্ন যিদ uেdশয্ হয়, তেব রাsায় েকবল কা ালী িবদায় করেল িক হেব? বরং 
েজা-েসা কের eকবার কালীদশর্ন কের লo; -- তারপর যত কা ালী িবদায় করেত icা হয় কেরা। 
 
        ীরামকৃ  -- আর িকছু কথা হল? 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র ভk o কামজয় ] 
 
        মাsার -- আপনার কােছ যারা আেস তােদর aেনেক কামজয় কেরেছন, ei কথা হল। ডাkার তখন 
বলেল, ‘আমারo কামটাম uেঠ েগেছ, জােনা?’ আিম বললাম, আপিন েতা বড় েলাক। আপিন েয কাম জয় 
কেরেছন বলেছন তােতা আ যর্ নয়। kুd pাণীেদর পযর্n তাঁর কােছ iিndয় জয় হেc, ei আ যর্! তারপর আিম 
বললাম, আপিন যা িগিরশ েঘাষেক বেলিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক বেলিছলাম? 
 
        মাsার -- আপিন িগিরশ েঘাষেক বেলিছেলন, ‘ডাkার েতামােক ছািড়েয় েযেত পাের নাi।’ েসi aবতাের 
কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম aবতােরর কথা তােক (ডাkারেক) বলেব। aবতার -- িযিন তারণ কেরন। তা দশ 
aবতার আেছ, চিbশ aবতার আেছ আবার aসংখয্ aবতার আেছ। 
 

[মদয্পান kেম kেম eেকবাের তয্াগ ] 
 
        মাsার -- িগিরশ েঘােষর ভারী খবর েনয়। েকবল িজjাসা কেরন, িগিরশ েঘাষ িক সব মদ েছেড়েছ? তার 
uপর বড় েচাখ। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িগিরশ েঘাষেক o-কথা বেলিছেল? 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, বেলিছলাম। আর সব মদ ছাড়বার কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক বলেল? 
 
        মাsার -- িতিন বলেলন, েতামরা েয কােল বলেছা েসকােল ঠাকুেরর কথা বেল মািন -- িকnt আর েজার 
কের েকানo কথা বলব না। 
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        ীরামকৃ  (আনেnর সিহত) -- কালীপদ বেলেছ, েস eেকবাের সব েছেড়েছ। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

িনতয্লীলা েযাগ 
 

[Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal World] 
 
        ৈবকাল হiয়ােছ, ডাkার আিসয়ােছন। aমৃত (ডাkােরর েছেল) o েহম, ডাkােরর সে  আিসয়ােছন। 
নেরndািদ ভেkরাo uপিsত আেছন। ঠাকুর িনভৃেত aমৃেতর সে  কথা কিহেতেছন। িজjাসা কিরেতেছন, 
“েতামার িক ধয্ান হয়?” আর বিলেতেছন, “ধয্ােনর aবsা িকরকম জােনা? মনিট হেয় যায় ৈতলধারায় নয্ায়। eক 
িচnা, ঈ েরর; aনয্ েকান িচnা আর িভতর আসেব না।” eiবার ঠাকুর সকেলর সে  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- েতামার েছেল aবতার মােন না। তা েবশ। নাi বা মানেল। 
 
        “েতামার েছেলিট েবশ। তা হেব না? েবাmাi আেমর গােছ িক েটােকা আম হয়? তার ঈ ের েকমন িব াস! 
যার ঈ ের মন েসi েতা মানুষ। মানুষ -- আর মানh ঁশ। যার hঁশ আেছ, ৈচতনয্ আেছ, েস িনি ত জােন, ঈ র 
সতয্ আর সব aিনতয্ -- েসi মানh ঁশ। তা aবতার মােন না, তােত েদাষ িক? 
 
        “ঈ র; আর e-সব জীবজগৎ, তাঁর ঐ যর্। e মানেলi হল। েযমন বড় মানুষ আর তার বাগান। 
 
        “eরকম আেছ, দশ aবতার, -- চিbশ aবতার, -- আবার aসংখয্ aবতার। েযখােন তাঁর িবেশষ শিk 
pকাশ, েসখােনi aবতার! তাi েতা আমার মত। 
 
        “আর-eক আেছ, যা িকছু েদখেছা e-সব িতিন হেয়েছন। েযমন েবল, -- িবিচ, েখালা, শাঁস -- িতন 
জিড়েয় eক। যাঁর িনতয্ তাঁরi লীলা; যাঁর লীলা তাঁরi িনতয্। িনতয্েক েছেড় ধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আেছ 
বেলi ছািড়য়া ছািড়েয় িনেতয্ েপৗঁছােনা যায়। 
 
        “aহং বুিd যতkণ থােক, ততkণ লীলা ছািড়েয় যাবার েজা নাi। েনিত েনিত কের ধয্ানেযােগর িভতর 
িদেয় িনেতয্ েপৗঁছােনা েযেত পাের। িকnt িকছু ছাড়বার েজা নাi। েযমন বললাম, -- েবল।” 
 
        ডাkার -- িঠক কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- কচ িনিবর্কlসমািধেত রেয়েছন। যখন সমািধভ  হেc eকজন িজjাসা করেল, তুিম eখন 
িক েদখেছা? কচ বলেলন, েদখিছ েয জগৎ েযত তাঁেত জের রেয়েছ! িতিনi পিরপূণর্! যা িকছু েদখিছ সব িতিনi 
হেয়েছন। eর িভতর েকাn টা েফলব, েকাn টা লব, িঠক করেত পািc না। 
 
        “িক জােনা -- িনতয্ আর লীলা দশর্ন কের, দাসভােব থাকা। হনুমান সাকার-িনরাকার সাkাৎকার 
কেরিছেলন। তারপের, দাসভােব -- ভেkর ভােব -- িছেলন।” 
 
        মিণ (sগতঃ) -- িনতয্, লীলা di িনেত হেব। জামর্ািনেত েবদাn যাoয়া aবিধ iuেরাপীয় পি তেদর 
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কাহারo কাহারo ei মত। িকnt ঠাকুর বেলেছন, সব তয্াগ -- কািমনী-কা নতয্াগ -- না হেল িনতয্-লীলার 
সাkাৎকার হয় না। িঠক িঠক তয্াগী। সmণূর্ aনাসিk। eiটুকু েহেগল pভৃিত পি তেদর সে  িবেশষ তফাত 
েদখিছ। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o aবতারবাদ 
 

[Reconciliation of Free will and Predestination] 
 
        ডাkার বলেছন, ঈ র আমােদর সৃি  কেরেছন, আর আমােদর সকেলর আtা (Soul) aনn unিত 
করেব। eকজন আর eকজেনর েচেয় বড়, eকথা িতিন মানেত চািহেতেছন না। তাi aবতার মানেছন না। 
 
        ডাkার -- ‘Infinite Progress’ তা যিদ না হল তাহেল পাঁচ বছর সাত বছর আর েবঁেচi বা িক হেব! 
গলায় দিড় েদব! 
 
        “aবতার আবার িক! েয মানুষ হােগ েমােত তার পদানত হব! হাঁ, তেব Reflection of God's light 
(ঈ েরর েজয্ািত) মানুেষ pকাশ হেয় থােক তা মািন।” 
 
        িগিরশ (সহােসয্) -- আপিন God's Light েদেখন িন -- 
 
        ডাkার utর িদবার পূেবর্ eকটু iতsতঃ কিরেতেছন। কােছ eকজন বnু বিসয়ােছেলন -- আেs আেs িক 
বিলেলন। 
 
        ডাkার -- আপিনo েতা pিtm বi িকছু েদেখন নাi। 
 
        িগিরশ -- I see it, I see the Light! ীকৃ  েয aবতার Prove (pমাণ) করব -- তা নাহেল িজব 
েকেট েফলব। 
 

[িবকারী েরাগীরi িবচার -- পূণর্jােন িবচার বn হয় ] 
 
        ীরামকৃ  -- e-সব যা কথা হেc, e িকছুi নয়। 
 
        “e-সব িবকােরর েরাগীর েখয়াল। িবকােরর েরাগী বেলিছল, -- eক জালা জল খাব। eক হাঁিড় ভাত খাব! 
বিদয্ বলেল, আcা আcা খািব। পথয্ েপেয় যা বলিব তখন করা যােব। 
 
        “যতkণ কাঁচা িঘ, ততkণi কলকলািন েশানা যায়। পাকা হেল আর শb থােক না। যার েযমন মন, 
ঈ রেক েসirপ েদেখ। আিম েদেখিছ, বড় মানুেষর বািড়র ছিব -- কুiন-eর ছিব আেছ। আবার ভেkর বািড় -- 
ঠাকুরেদর ছিব! 
 
        “লkণ বেলিছেলন, রাম, িযিন sয়ং বিশ েদব, তাঁর আবার পুtেশাক! রাম বলেলন, ভাi যার jান আেছ 
তার ajানo আেছ। যার আেলােবাধ আেছ, তার anকারেবাধo আেছ। তাi jান-ajােনর পার হo। ঈ রেক 
িবেশষrেপ জানেল েসi aবsা হয়। eরi নাম িবjান। 
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        “পােয় কাঁটা ফুটেল আর-eকিট কাঁটা েযাগাড় কের আনেত হয়। eেত েসi কাঁটািট তুলেত হয়। েতালার 
পর dিট কাঁটাi েফেল েদয়। jান িদেয় ajান কাঁটা তুেল, jান ajান di কাঁটাi েফেল িদেত হয়। 
 
        “পূণর্jােনর লkণ আেছ। িবচার বn হেয় যায়। যা বললুম, কাঁচা থাকেলi িঘেয়র কলকলািন।” 
 
        ডাkার -- পূণর্jান থােক িক? সব ঈ র! তেব তুিম পরমহংসিগির করেছা েকন? আর eরাi বা eেস 
েতামার েসবা করেছ েকন? চুপ কের থাক না েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- জল িsর থাকেলo জল, েহলেল dলেলo জল, তর  হেলo জল। 
 

[Voice of God or Conscience -- মাhত নারায়ণ ] 
 
        “আর eকিট কথা। মাhত নারায়েণর কথাi বা িন েকন? gr িশষয্েক বেল িদছেলন সব নারায়ণ। পাগলা 
হািত আসিছল। িশষয্ grবাকয্ িব াস কের েসখান েথেক সের নাi। হািতo নারায়ণ। মাhত িকnt েচঁিচেয় বলিছল, 
সব সের যাo, সব সের যাo; িশষয্িট সের নাi। হািত তােক আছাড় িদেয় চেল েগল। pাণ যায় নাi। মুেখ জল 
িদেত িদেত jান হেয়িছল। যখন িজjাসা করেল েকন তুিম সের যাo নাi, েস বলেল, ‘েকন, grেদব েয 
বেলেছন -- সব নারায়ণ!’ gr বলেলন, বাবা, মাhত নারায়েণর কথা তেব ন নাi েকন? িতিনi dমন dবুিd 
হেয় িভতের আেছন। আিম যnt, িতিন যntী। আিম ঘর, িতিন ঘরণী। িতিনi মাhত নারায়ণ।” 
 
        ডাkার আর eকটা বিল; তেব েকন বল, eটা সািরেয় দাo? 
 
        ীরামকৃ  -- যতkণ আিম ঘট রেয়েছ, ততkণ eirপ হেc। মেন কেরা মহাসমুd -- aধঃ u র্ পিরপূণর্। 
তার িভতর eকিট ঘট রেয়েছ। ঘেটর anের-বািহের জল। িকnt না ভাkেল িঠক eকাকার হেc না। িতিনi ei 
আিম-ঘট েরেখ িদেয়েছন। 
 

[আিম েক? ] 
 
        ডাkার -- তেব ei ‘আিম’ যা বলছ, egেলা িক? eর েতা মােন বলেত হেব। িতিন িক আমােদর সে  
চালািক েখলেছন? 
 
        িগিরশ -- মহাশয়, েকমন কের জানেলন, চালািক নয়? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ei ‘আিম’ িতিনi েরেখ িদেয়েছন। তাঁর েখলা -- তাঁর লীলা! eক রাজার চার 
েবটা। রাজার েছেল। -- িকnt েখলা করেছ -- েকu মntী, েকu েকাটাল হেয়েছ, ei সব। রাজার েবটা হেয় েকাটাল 
েকাটাল েখলেছ! 
 
        (ডাkােরর pিত) -- “েশান! েতামার যিদ আtার সাkাৎকার হয়, তেব ei সব মানেত হেব। তাঁর দশর্ন 
হেল সব সংশয় যায়।” 
 



1885, 18i aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

[Sonship and the Father -- jানেযাগ o ীরামকৃ ] 
 
        ডাkার -- সব সেnহ যায় কi? 
 
        ীরামকৃ  -- আমার কােছ ei পযর্n েন যাo। তারপর েবিশ িকছু নেত চাo, তাঁর কােছ eকলা eকলা 
বলেব। তাঁেক িজjাসা করেব, েকন িতিন eমন কেরেছন। 
 
        “েছেল িভখারীেক eক কুনেক চাল িদেত পাের। েরলভাড়া যিদ িদেত হয় েতা কতর্ােক জানােত হয়। 
[ডাkার চুপ কিরয়া আেছন।] 
 
        “আcা, তুিম িবচার ভালবাস। িকছু িবচার কির, েশান। jানীর মেত aবতার নাi। কৃ  aজুর্নেক 
বেলিছেলন, -- তুিম আমােক aবতার aবতার বলছ, েতামােক eকটা িজিনস েদখাi -- েদখেব eস। aজুর্ন সে  
সে  েগেলন। খািনক দূের িগেয় aজুর্নেক বলেলন, ‘িক েদখেত পাc?’ aজুর্ন বলেলন, ‘eকিট বৃহৎ গাছ, কােলা 
জাম েথােলা েথােলা হেয় আেছ।” ীকৃ  বলেলন, ‘o কােলা জাম নয়। আর eকটু eিগেয় েদখ।’ তখন aজুর্ন 
েদখেলন, েথােলা েথােলা কৃ  ফেল আেছ। কৃ  বলেলন, ‘eখন েদখেল? আমার মেতা কত কৃ  ফেল রেয়েছ!’ 
 
        “কবীর দাস ীকৃে র কথায় বেলিছল, তুিম েগাপীেদর হাততািলেত বানর নাচ েনেচিছেল! 
 
        “যত eিগেয় যােব ততi ভগবােনর uপািধ কম েদখেত পােব। ভk pথেম দশর্ন করেল দশভূজা। আরo 
eিগেয় েদখেল ষড়ভুজ। আরo eিগেয় িগেয় েদকছ িdভুজ েগাপাল! যত egেc ততi ঐ যর্ কেম যােc। আরo 
eিগেয় িগেয় েদখেছ িdভুজ েগাপাল! যত egেc ততi ঐ যর্ কেম যােc। আরo eিগেয় েগল, তখন 
েজয্ািতঃদশর্ন কেl -- েকানo uপািধ নাi। 
 
        “eকটু েবদােnর িবচার েশান। eক রাজার সামেন eকজন েভলিক েদখােত eেসিছল। eকটু সের যাoয়ার 
পর রাজা েদখেল, eকজন সoয়ার আসেছ। েঘাড়ার uপর চেড়, খুব সাজেগাজ -- হােত astশst। সভা d েলাক 
আর রাজা িবচার কেc, eর িভতর সতয্ িক? েঘাড়া েতা সতয্ নয়, সাজেগাজ, astশsto সতয্ নয়। েশেষ সতয্ 
সতয্ েদখেল েয েসায়ার eকলা দাঁিড়েয় রেয়েছ! িকনা, bh সতয্, জগৎ িমথয্া -- িবচার করেত েগেল িকছুi েটেক 
না।” 
 
        ডাkার -- eেত আমার আপিt নাi। 
 

[The World (সংসার) and the Scare-Crow] 
 
        ীরামকৃ  -- তেব e- ম সহেজ যায় না। jােনর পরo থােক। sপেন বাঘেক েদেখেছ, sপন েভেঙ েগল, 
তবু বুক dড়dড় করেছ! 
 
        “েkেত চুির করেত েচার eেসেছ। খেড়র ছিব মানুেষর আকার কের েরেখ িদেয়েছ -- ভয় েদখাবার জনয্। 
েচােররা েকানo মেত ঢুকেত পারেছ না। eকজন কােছ িগেয় েদখেল -- খেড়র ছিব। eেস oেদর বলেল, -- ভয় 
নাi। তবু oরা আসেত চায় না -- বেল বুক dড়dড় করেছ। তখন ভূঁেয় ছিবটােক iেয় িদেল, আর বলেত লাগল 
e িকছু নয়, e-িকছু নয়, ‘েনিত’ ‘েনিত’।” 
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        ডাkার -- e-সব েবশ কথা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ! েকমন কথা? 
 
        ডাkার -- েবশ। 
 
        ীরামকৃ  -- eকটা ‘Thank you’ দাo। 
 
        ডাkার -- তুিম িক বুঝেছা না, মেনর ভাব? আর কত ক  কের েতামায় eখােন েদখেত আসিছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না েগা, মূেখর্র জনয্ িকছু বল। িবভীষণ ল ার রাজা হেত চায় নাi -- বেলিছল, 
রাম েতামােক েপেয়িছ আবার রাজা হেয় িক হেব! রাম বলেলন, িবভীষণ, তুিম মূখর্েদর জনয্ রাজা হo। যারা 
বলেছ, তুিম eত রােমর েসবা করেল, েতামার িক ঐ যর্ হল? তােদর িশkার জনয্ রাজা হo। 
 
        ডাkার -- eখােন েতমন মূখর্ কi? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না েগা, শাঁকo আেছ আবার েগঁিড়-gগিলo আেছ। (সকেলর হাসয্) 
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প ম পিরেcদ 
 

পুrষ-pকৃিত -- aিধকারী 
 
        ডাkার ঠাকুেরর জনয্ ঔষধ িদেলন -- dিট Globule; বিলেতেছন, ei diিট gিল িদলাম -- পুrষ আর 
pকৃিত। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ, oরা eক সে i থােক। পায়রােদর েদখ নাi, তফােত থাকেত পাের না। 
েযখােন পুrষ েসখােনi pকৃিত, েযখােন pকৃিত েসiখােনi পুrষ। 
 
        আজ িবজয়া। ঠাকুর ডাkারেক িম মুখ কিরেত বিলেলন। ভেkরা িম াn আিনয়া িদেতেছন। 
 
        ডাkার (খাiেত খাiেত) -- খাবার জনয্ ‘Thank you’ িদিc। তুিম েয aমন uপেদশ িদেল, তার জনয্ 
নয়। েস ‘Thank you’ মুেখ বলব েকন? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তাঁেত মন রাখা। আর িক বলব? আর eকটু eকটু ধয্ান করা। (েছাট নেরনেক 
েদখাiয়া) েদখ েদখ eর মন ঈ ের eেকবাের লীন হেয় যায়। েয-সব কথা েতামায় বলিছলাম। -- 
 
        ডাkার -- eেদর সব বেলা। 
 
        ীরামকৃ  -- যার যা েপেট সয়। oসব কথা িক সbাi লেত পাের? েতামােক বললাম, েস eক। মা 
বািড়েত মাছ eেনেছ। সকেলর েপট সমান নয়। কাrেক েপােলায়া কের িদেল, কাrেক আবার মােছর েঝাল। েপট 
ভাল নয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkার চিলয়া েগেল। আজ িবজয়া। ভেkরা সকেল ঠাকুর ীরামকৃ েক সা া  pিণপাত কিরয়া তাঁহার 
পদধূিল gহণ কিরেলন। তৎপের পরsর েকালাকুিল কিরেত লািগেলন। আনেnর সীমা নাi। ঠাকুেরর aত aসুখ, 
সব ভুলাiয়া িদয়ােছন! েpমািল ন o িম মুখ aেনকkণ ধিরয়া হiেতেছ। ঠাকুেরর কােছ েছাট নেরন, মাsার o 
আরo d’চািরিট ভk বিসয়া আেছন। ঠাকুর আনেn কথা কিহেতেছন। ডাkােরর কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  -- ডাkারেক আর েবিশ িকছু বলেত হেব না। 
 
        “গাছটা কাটা েশষ হেয় eেল, েয বয্িk কােট েস eকটু সের দাঁড়ায়। খািনকkণ পের গাছটা আপিনi পেড় 
যায়।” 
 
        েছাট নেরন (সহােসয্) -- সবi Principle! 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- ডাkার aেনক বদেল েগেছ না? 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। eখােন eেল হতবুিd হেয় পেড়ন। িক ঔষধ িদেত হেব আদেপi েস কথা েতােলন না। 
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আমরা মেন কের িদেল তেব বেলন, হাঁ হাঁ ঔষধ িদেত হেব। 
 
        ৈবঠকখানা ঘের ভেkরা েকহ েকহ গান গািহেতিছেলন। 
 
        ঠাকুর েয ঘের আেছন, েসi ঘের তাঁহারা িফরায়া আিসেল পর ঠাকুর বিলেতেছন, “েতামরা গান গািcেল, -
- তাল হয় না েকন? েক eকজন েবতালিসd িছল -- e তাi!” (সকেলর হাসয্) 
 
        েছাট নেরেনর আtীয় েছাকরা আিসয়ােছন। খুব সাজেগাজ, আর চেk চশমা। ঠাকুর েছাট নেরেনর সিহত 
কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, ei রাsা িদেয় eকজন েছাকরা যািcল, েpটoলা জামা পরা। চলবার েয ঢঙ। েpটটা 
সামেন েরেখ েসiখানটা চাদর খুেল েদয় -- আবার eিদক-oিদক চায়, -- েকu েদখেছ িকনা। চলবার সময় 
কাঁকাল ভাঙা। (সকেলর হাসয্) eকবার েদিখস না। 
 
        “ময়ূর পাখা েদখায়। িকnt পাgেলা বড় েনাংরা। (সকেলর হাসয্) uট বড় কুৎিসত, -- তার সব কুৎিসত।” 
 
        নেরেনর আtীয় -- িকnt আচরণ ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- ভাল। তেব কাঁটা ঘাস খায় -- মুখ েদ রk পেড়, তবুo খােব! সংসারী, ei েছেল মের, 
আবার েছেল েছেল কের! 
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ীরামকৃে র ঈশান, ডাkার সরকার, িগিরশ pভৃিত ভkসে  
শয্ামপুকুেরর বাটীেত আনn o কেথাপকথন 

 
গৃহsা ম কথাpসে  

 
        আি ন kাচতুর্দশী। সpমী, a মী o নবমী িতনিদন মহামায়ার পূজা মেহাৎসব হiয়া িগয়ােছ। দশমীেত 
িবজয়া; তdপলেk পরsেরর েpমািল ন বয্াপার সmn হiয়ােছ। ভগবান ীরামকৃ  ভkসে  কিলকাতার 
anবর্তর্ী েসi শয্ামপুকুর নামক পlীেত বাস কিরেতেছন। শিরের কিঠন বয্ািধ, গলায় কয্াnার। বলরােমর বািড়েত 
যখন িছেলন কিবরাজ গ াpসাদ েদিখেত আিসয়ািছেলন। তাঁহােক ঠাকুর িজjাসা কিরয়ািছেলন, e-েরাগ সাধয্ না 
aসাধয্। কিবরাজ e pে র utর েদন নাi, চুপ কিরয়ািছেলন। iংেরজ ডাkােররাo েরাগিট aসাধয্, e-কথা 
iি ত কিরয়ািছেলন। ekেণ ডাkার সরকার িচিকৎসা কিরেতেছন। 
 
        আজ বৃহsিতবার, 22েশ aেkাবর, 1885 ী াb (7i কািতর্ক, 1292, kা চতুদর্শী)। শয্ামপুকুরিsত 
eকিট িdতল গৃহমেধয্ ীরামকৃ  -- dতলা ঘেরর মেধয্ শযয্া রচনা হiয়ােছ, তাহােত uপিব । ডাkার সরকার 

ীযুk ঈশানচnd মুেখাপাধয্ায় o ভেkরা সmুেখ eবং চািরিদেক সমাসীন। ঈশান বড় দানী, েপনশন লiয়াo দান 
কেরন, ঋণ কিরয়া দান কেরন আর সবর্দাi ঈ রিচnায় থােকন। পীড়া িনয়া িতিন েদিখেত আিসয়ােছন। ডাkার 
সরকার িচিকৎসা কিরেত আিসয়া ছয়-সাত ঘ া কিরয়া থােকন, ীরামকৃ েক সািতশয় ভিk dা কেরন o 
ভkেদর সিহত পরম আtীেয়র নয্ায় বয্বহার কেরন। 
 
        রািt pায় 7টা হiয়ােছ। বািহের েজয্াৎsা -- পূণর্াবয়ব িনশানাথ েযন চািরিদেক সুধা ঢািলয়ােছন। িভতের 
দীপােলাক, ঘের aেনক েলাক। aেনেক মহাপুrষ দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। সকেলi eকদৃে  তাঁহার িদেক 
চািহয়া রিহয়ােছন। িনেবন িতিন িক বেলন o েদিখেবন িতিন িক কেরন। ঈশানেক েদিখয়া ঠাকুর ীরামকৃ  
বিলেতেছন -- 
 

[িনিলর্p সংসারী -- িনিলর্p হবার uপায় ] 
 
        “েয সংসারী ঈ েরর পাদপেd ভিk েরেখ সংসার কের, েস ধনয্, েস বীরপুrষ! েযমন কাr মাথায় dমন 
েবাঝা আেছ, আর বর যােc, মাথায় েবাঝা -- তবু েস বর েদখেছ। খুব শিk না থাকেল হয় না। েযমন পাঁকাল 
মাছ পাঁেক থােক, িকnt গােয় eকটুকুo পাঁক নাi। পানেকৗিট জেল সবর্দা ডুব মাের, িকnt  পাখা eকবার ঝাড়া 
িদেলi আর গােয় জল থােক না। 
 
        “িকnt সংসাের িনিলর্pভােব থাকেত েগেল িকছু সাধন করা চাi। িদনকতক িনজর্েন থাকা দরকার; তা 
eকবছর েহাক, ছয়মাস েহাক িতনমাস েহাক বা eকমাস েহাক। েসi িনজর্েন ঈ রিচnা করেত হয়। সবর্দা তাঁেক 
বয্াকুল হেয় ভিkর জনয্ pাথর্না করেত হয়। আর মেন মেন বলেত হয়, ‘আমার e-সংসাের েকu নাi, যােদর 
আপনার বিল, তারা dিদেনর জনয্। ভগবান আমার eকমাt আপনার েলাক, িতিনi আমার সবর্s; হায়! েকমন 
কের তাঁেক পাব!’ 
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        “ভিkলােভর পর সংসার করা যায়। েযমন হােত েতল েমেখ কাঁটাল ভাঙেল হােত আর আঠা লােগ না। 
সংসার জেলর srপ আর মানুেষর মনিট েযন dধ। জেল যিদ dধ রাখেত যাo, dেধ-জেল eক হেয় যােব। তাi 
িনজর্ন sােন দi পাতেত হয়। দi েপেত মাখন তুলেত হয়। মাখন তুেল যিদ জেল রাখ, তাহেল জেল িমশেব না; 
িনিলর্p হেয় ভাসেত থাকেব। 
 
        “bhjানীরা আমায় বেলিছল, মহাশয়! আমােদর জনক রাজার মত। তাঁর মেতা িনিলর্pভােব আমরা সংসার 
করব। আিম বললুম, ‘িনিলর্pভােব সংসার করা বড় কিঠন। মুেখ বলেলi জনক রাজা হoয়া যায় না। জনক রাজা 
েহঁটমু  হেয় u র্পদ কের কত তপসয্া কেরিছেলন! েতামােদর েহঁটমু  বা u র্পদ হেত হেব না, িকnt সাধন চাi। 
িনজর্েন বাস চাi! িনজর্েন jানলাভ, ভিkলাভ কের তেব িগেয় সংসার করেত হয়। দi িনজর্েন পাতেত হয়। 
েঠলােঠিল নাড়ানািড় করেল দi বেস না।’ 
 
        “জনক িনিলর্p বেল তাঁর eকিট নাম িবেদহ; -- িকনা, েদেহ েদহবুিd নাi। সংসাের েথেকo জীবnুk হেয় 
েবড়ােতন। িকnt েদহবুিd যাoয়া aেনক দূেরর কথা! খুব সাধন চাi! 
 
        “জনক ভারী বীরপুrষ। dখানা তরবার ঘুরােতন। eকখানা jান eকখানা কমর্।” 
 

[সংসার আ েমর jান o সnয্াস আ েমর jান ] 
 
        “যিদ বল, সংসার আ েমর jানী আর সnয্াস আ েমর jানী, e-dেয়র তফাত আেছ িকনা? আর utর 
ei েয di-i eক িজিনস। eিটo jানী uিটo jানী -- eক িজিনস। তেব সংসাের jানীরo ভয় আেছ। কািমনী-
কা েনর িভতর থাকেত েগেলi eকটু না eকটু ভয় আেছ। কাজেলর ঘের থাকেত েগেল যত িসয়ানাi হo না েকন 
কােলা দাগ eকটু না eকটু গােয় লাগেবi। 
 
        “মাখন তুেল যিদ নূতন হাঁিড়েত রাখ, মাখন ন  হবার সmাবনা থােক না। যিদ েঘােলর হাঁিড়েত রাখ, 
সেnহ হয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        “খi যখন ভাজা হয় d চারেট খi েখালা েথেক টp  টp  কের লািফেয় পেড়। েসgিল েযন মিlকা ফুেলর 
মেতা, গােয় eকটু দাগ থােক না। েখালার uপর েয-সব খi থােক, েসo েবশ খi, তেব aত ফুেলর মেতা হয় না, 
eকটু গােয় দাগ থােক। সংসারতয্াগী সnয্াসী যিদ jানলাভ কের, তেব িঠক ei মিlকা ফুেলর মেতা দাগশূনয্ 
হয়। আর jােনর পর সংসার েখালায় থাকেল eকটু গােয় লালেচ দাগ হেত পাের। (সকেলর হাসয্) 
 
        “জনক রাজার সভায় eকিট ৈভরবী eেসিছল। stীেলাক েধেখ জনক রাজা েহঁটমুখ হেয় েচাখ িনচু 
কেরিছেলন। ৈভরবী তাi েদেখ বেলিছেলন, ‘েহ জনক, েতামার eখনo stীেলাক েদেখ ভয়!’ পূণর্jান হেল পাঁচ 
বছেরর েছেলর sভাব হয় -- তখন stী-পুrষ বেল েভদবুিd থােক না। 
 
        “যাi েহাক যিদo সংসােরর jানীর গােয় দাগ থাকেত পাের, েস দাগ েকান kিত হয় না। চেnd কল  আেছ 
বেট িকnt আেলার বয্াঘাত হয় না।” 
 

[jােনর পর কমর্ -- েলাকসংgহাথর্ ] 
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        “েকu েকu jানলােভর পর েলাকিশkার জনয্ কমর্ কের, েযমন জনক o নারদািদ। েলাকিশkার জনয্ শিk 
থাকা চাi। ঋিষরা িনেজর িনেজর jােনর জনয্ বয্s িছেলন। নারদািদ আচাযর্ েলােকর িহেতর জনয্ িবচরণ কের 
েবড়ােতন। তাঁরা বীরপুrষ। 
 
        “হাবােত কাঠ যখন েভেস যায়, পািখ eকিট বসেল ডুেব যায়, িকnt বাহাdরী কাঠ যখন েভেস যায়, তখন 
গr, মানুষ, eমন িক হািত পযর্n তার uপর েযেত পাের। sীমেবাট আপিনo পাের যায়, আবার কত মানুষেক পার 
কের েদয়। 
 
        “নারদািদ আচাযর্ বাহাdরী কােঠর মেতা, sীমেবাট-eর মেতা। 
 
        “েকu েখেয় গামছা de মুেখ মুেছ বেস থােক, পােছ েকu েটর পায়। (সকেলর হাসয্) আবার েকu েকu 
eকিট আম েপেল েকেট eকটু eকটু সকলেক েদয়, আর আপিনo খায়। 
 
        “নারদািদ আচাযর্ সকেলর ম েলর জনয্ jানলােভর পরo ভিk লেয় িছেলন।” 
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সpম পিরেcদ 
 

যুগধমর্ কথাpসে  -- jানেযাগ o ভিkেযাগ 
 
        ডাkার -- jােন মানুষ aবাk  হয়, চkু বুেজ যায়, আর চেk জল আেস। তখন ভিk দরকার হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- ভিk েমেয়মানুষ, তাi anঃপুর পযর্n েযেত পাের। jান বারবািড় পযর্n যায়। (সকেলর 
হাসয্) 
 
        ডাkার -- িকnt anঃপেুর যােক তােক ঢুকেত েদoয়া হয় না। েবশয্ারা ঢুকেত পাের না। jান চাi। 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক পথ জােন না, িকnt ঈ ের ভিk আেছ, তাঁেক জানবার icা আেছ -- erপ েলাক 
েকবল ভিkর েজাের ঈ রলাভ কের। eকজন ভারী ভk জগnাথদশর্ন করেত েবিরেয়িছল। পুরীর েকাn পথ েস 
জানত না, দিkণিদেক না িগেয় পি মিদেক িগিছল। পথ ভুেলিছল বেট, িকnt বয্াকলু হেয় েলাকেদর িজjাসা 
করত। তারা বেল িদেল, ‘e পথ নয়, oi পেথ যাo।’ ভkিট েশেষ পুরীেত িগেয় জগnাথদশর্ন করেল। েদখ, না 
জানেলo েকu না েকu বেল েদয়। 
 
        ডাkার -- েস ভুেল েতা িগিছল। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা হয় বেট, িকnt েশেষ পায়। 
 
        eকজন িজjাসা কিরেলন, ‘ঈ র সাকার না িনরাকার।’ 
 
        ীরামকৃ  -- িতিন সাকার আবার িনরাকার। eকজন সnয্াসী জগnাথদশর্ন করেত িগিছল। জগnাথদশর্ন 
কের সেnহ হল ঈ র সাকার না িনরাকার। হােত দ  িছল, েসi দ  িদেয় েদখেত লাগল, জগnােথর গােয় েঠেক 
িকনা। eকবার e-ধার েথেক o-ধাের দ িট িনেয় যাবার সময় েদখেল েয, জগnােথর গােয় েঠকল না -- েদেখ েয 
েসখােন ঠাকুেরর মূিতর্ নাi! আবার দ  e-ধার েথেক o-ধাের লেয় যাবার সময় িবgেহর গােয় েঠকল; তখন 
সnয্াসী বুঝেল েয ঈ র িনরাকার, আবার সাকার। 
 
        “িকnt eিট ধারণা করা বড় শk। িযিন িনরকার, িতিন আবার সাকার িকrেপ হেবন? e-সnহ মেন uেঠ। 
আবার যিদ সাকার হন, েতা নানাrপ েকন?” 
 
        ডাkার -- িযিন আকার কেরেছন, িতিন সাকার। িতিন আবার মন কেরেছন, তাi িতিন িনরাকার। িতিন 
সবi হেত পােরন। 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রেক লাভ না করেত পারেল, e-সব বুঝা যায় না। সাধেকর জনয্ িতিন নানাভােব 
নানাrেপ েদখা েদন। eকজেনর eক গামলা রঙ িছল। aেনেক তার কােছ কাপড় রঙ করােত আসত। েস েলাকিট 
িজjাসা করত, তুিম িক রেঙ েছাপােত চাo। eকজন হয়েতা বলেল, ‘আিম লাল রেঙ েছাপােত চাi।’ aমিন েসi 
েলাকিট গামলার রেঙ েসo কাপড়খািন ছুিপেয় বলত, ‘ei লo, েতামার লাল রেঙ েছাপােনা কাপড়।’ আর-
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eকজন হয়েতা বলেল, ‘আমার হলেদ রেঙ েছাপােনা চাi।’ aমিন েসi েলাকিট েসi গামলায় কাপড়খািন ডুিবেয় 
বলত, ‘ei লo েতামার হলেদ রঙ।’ নীল রেঙ েছাপােত চাiেল আবার েসi eকi গামলায় ডুিবেয় েসi কথা, 
‘ei লo েতামার নীল রেঙ েছাপােনা কাপড়।’ eiরকেম েয েয রেঙ েছাপােত চাiত, তার কাপড় েসi রেঙ েসi 
eকi গামলা হেত েছাপােনা হত। eকজন েলাক ei আ যর্ বয্াপার েদখিছল। যার গামলা, েস িজjাসা করেল, 
‘েকমন েহ! েতামার িক রেঙ েছাপােত হেব?’ তখন েস বলেল, ‘ভাi! তুিম েয রেঙ রেঙছ, আমায় েসi রঙ দাo!’ 
(সকেলর হাসয্) 
 
        “eকজন বােহয্ িগিছল -- েদখেল, গােছর uপর eকিট সুnর জােনায়ার রেয়েছ। েস kেম আর eকজনেক 
বলেল, ‘ভাi! aমুক গােছ আিম eকিট লাল রেঙর জােনায়ার েদেখ eলুম।’ েস েলাকিট বলেল, ‘আিমo েদেখিছ, 
তা েস লাল রঙ হেত যােব েকন? েস েয সবুজ রঙ।’ আর eকজন বলেল, না, না; েস সবুজ হেত যােব েকন, 
কােলা iতয্ািদ। েশেষ ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় িগেয় েদেখ eকজন েলাক বেস। িজjাসা করায়, েস বলেল, 
‘আিম ei গাছতলায় থািক, আিম েস জােনায়ারিটেক েবশ জািন। েতামারা যা যা বলেছা সব সতয্, েস কখনo 
লাল, কখনo সবুজ, কখনo হলেদ, কখনo নীল আরo সব কত িক হয়। আবার কখনo েদিখ েকান রঙi নাi!’ 
 
         “েয বয্িk সদাসবর্দা ঈ রিচnা কের, েসi জানেত পাের, তাঁর srপ িক। েস বয্িki জােন েয ঈ র 
নানাrেপ েদখা েদন। নানাভােব েদখা েদন। িতিন সgণ আবার িনgর্ণ। গাছতলায় েয থােক েসi জােন েয, 
বhrপীর নানারঙ, আবার কখন কখন েকান রঙi থােক না। aনয্ েলােক েকবল তকর্ ঝগড়া কের ক  পায়। 
 
        “িতিন সাকার, িতিন িনরাকার। িকরকম জােনা? েযন সিcদানn-সমুd। কূল িকনারা নাi। ভিkিহেম েসi 
সমুেdর sােন sােন জল বরফ হেয় যায়, েযন জল বরফ আকাের জমাট বাঁেধ; aথর্াৎ ভেkর কােছ িতিন সাkাৎ 
হেয় কখন কখন সাকারrপ হেয় েদখা েদন। আবার jানসূযর্ uঠেল েস বরফ গেল যায়।” 
 
        ডাkার -- সূযর্ uঠেল বরফ গেল জল হয়; আবার জােনন, জল আবার িনরাকার বা  হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- aথর্াৎ ‘bh সতয্, জগৎ িমথয্া’ ei িবচােরর পর সমািধ হেল rপ-টুপ uেড় যায়। তখন আর 
ঈ রেক বয্িk (Person) বেল েবাধ হয় না। িক িতিন মুেখ বলা যায় না। েক বলেব? িযিন বলেবন িতিনi নাi। 
িতিন তাঁর ‘আিম’ আর খঁুেজ পান না। তখন bh িনgর্ণ (Absolute)  তখন িতিন েকবল েবােধ েবাধ হন। মন-বুিd 
dারা তাঁেক ধরা যায় না। (Unknown and Unknowable) 
 
        “তাi বেল, ভিk -- চnd; jান -- সূযর্। েনিছ, খুব utের আর দিkেণ সমুd আেছ। eত ঠা া েয, জল 
জেম মােঝ মােঝ বরেফর চাঁi হয়। জাহাজ চেল না। েসখােন িগেয় আটেক যায়।” 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা যায় বেট, িকnt তােত হািন হয় না, েসi সিcদানn-সাগেরর জলi জমাট েবঁেধ বরফ 
হেয়েছ। যিদ আরo িবচার করেত চাo, যিদ ‘bh সতয্ জগৎ িমথয্া’ ei িবচার কর, তােতo kিত নাi। 
jানসূেযর্i বরফ গেল যােব; তেব েসi সিcদানn-সাগরi রiল। 
 

[কাঁচা আিম o পাকা আিম -- ভেkর আিম -- ভেkর আিম -- বালেকর আিম ] 
 
        “jানিবচােরর েশেষ সমািধ হেল, আিম-টািম িকছু থােক না। িকnt সমািধ হoয়া বড় কিঠন। ‘আিম’ েকান 
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মেত েযেত চায় না। আর েযেত চায় না বেল, িফের ei সংসাের আসেত হয়। 
 
        “গr হাmা হাmা (আিম, আিম) কের তাi eত dঃখ! সমs িদন লাঙল িদেত হয় -- gী  নাi, বষর্া নাi। 
িকmা তােক কসাiেয় কােট। তােতo িনsার নাi। চামাের চামড়া কের, জুতা ৈতয়াির কের। aবেশেষ নাড়ীভঁুিড় 
েথেক তাঁত হয়। ধুনুরীর হােত পেড় যখন তঁুh তঁুh (তুিম তুিম) কের, তখন িনsার হয়। 
 
        “যখন জীব বেল, ‘নাহং’ ‘নাহং’ ‘নাহং’ আিম েকহ িন, েহ ঈ র! তুিম কতর্া; আিম দাস তুিম pভু -- তখন 
িনsার; তখনi মুিk।” 
 
        ডাkার -- িকnt ধুনুরীর হােত পড়া চাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- যিদ eকাn ‘আিম’ না যাস, থাক শালা ‘দাস আিম’ হেয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        “সমািধর পর কাহারo ‘আিম’ থােক -- ‘দাস আিম’, ‘ভেkর আিম’। শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ 
েলাকিশkার জনয্ েরেখ িদেয়িছেলন। ‘দাস আিম’, ‘িবদয্ার আিম’, ‘ভেkর আিম’ -- eরi নাম ‘পাকা আিম’। 
কাঁচা আিম িক জান? আিম কতর্া, আিম eত বড়েলােকর েছেল, িবdান, আিম ধনবান আমােক eমন কথা বেল! -- 
ei সব ভাব। যিদ েকu বািড়েত চুির কের, তােক যিদ ধরেত পাের, pথেম সব িজিনসপt েকেড় লয়; তারপর 
utম-মধয্ম মাের, তারর পুিলেস েদয়! বেল, ‘িক! জােন না, কার চুির কেরেছ!’ 
 
        “ঈ রলাভ হেল পাঁচ বছেরর বালেকর sভাব হয়। ‘বালেকর আিম’ আর ‘পাকা আিম’। বালক েকান gেণর 
বশ নয়। িtgণাতীত। সtt রজঃ তমঃ েকান gেণর বশ নয়। েদখ, েছেল তেমাgেণর বশ নয়। eiমাt ঝগড়া 
মারামাির করেল, আবার তৎkণাৎ তারi গলা ধের কত ভাব, কত েখলা! রেজাgেণরo বশ নয়। ei েখলাঘর 
পাতেল কত বেnাবs, িকছুkণ পেরi সব পেড় রiল; মার কােছ ছুেটেছ। হয়েতা eখখািন সুnর কাপড় পের 
েবড়ােc। খািনকkণ পের কাপড় খুেল পেড় েগেছ। হয় কাপেড়র কথা eেকবাের ভুেল েগল -- নয় বগলদাবা কের 
েবড়ােc! (হাসয্) 
 
        “যিদ েছেলিটেক বল, ‘েবশ কাপড়খািন, কার কাপড় ের?’ েস বেল, ‘আমার কাপড়, আমার বাবা িদেয়েছ।’ 
যিদ বল, ‘লkী েছেল, আমায় কাপড়খািন দাo না।’ েস বেল, ‘না, আমার কাপড়, আমার বাবা িদেয়েছ, না আিম 
েদেবা না।’ তারপর ভুিলেয় eকিট পুতুল িক আর eকিট বাঁিশ যিদ দাo তাহেল পাঁচটাকা দােমর কাপড়খানা 
েতামায় িদেয় চেল যােব। আবার পাঁচ বছেরর েছেলর সttgেণরo আঁট নাi। ei পাড়ার েখলুেড়েদর সে  কত 
ভালবাসা, eকদ  না েদখেল থাকেত পাের না। িকnt বাপ-মার সে  যখন aনয্ জায়গায় চেল েগল, তখন নূতন 
েখলুেড় হল। তােদর uপর তখন সব ভালবাসা পড়ল; পুরােনা েখলুেড়েদর eেকবাের ভুেল েগল। তারপর জাত 
aিভমান নাi। মা বেল িদেয়েছ, o েতার দাদা হয়, তা েস েষাল আনা জােন েয, e আমার িঠক দাদা। তা eকজন 
যিদ বামুেনর েছেল হয় আর-eকজন যিদ কামােরর েছেল হয়, েতা eকপােত বেস ভাত খােব। আর িচ-a িচ 
নাi, েহেগােপাঁেদ খােব! আবার েলাকলjা নাi, েছাঁচাবার পর যােক-তােক েপছন িফের বেল -- েদখ েদিখ, 
আমার েছাঁচােনা হেয়েছ িক না? 
 
        “আবার, ‘বুেড়ার আিম’ আেছ। (ডাkােরর হাসয্) বুেড়ার aেনকgিল পাশ। জািত, aিভমান, লjা, ঘৃণা, 
ভয়, িবষয়বুিd, পােটায়ারী, কপটতা। যিদ কাrর uপর আেকাছ হয়, েতা সহেজ যায় না -- হয়েতা যতিদন বাঁেচ 
ততিদন যায় না। তারপর পািnেতয্র aহংকার, ধেনর aহংকার। ‘বুেড়ার আিম’ কাঁচা আিম।” 
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[jান কাহােদর হয় না ] 

 
        (ডাkােরর pিত) -- “চার-পাঁচজেনর jান হয় না। যার িবদয্ার aহংকার, যার পাি েতয্র aহংকার, যার 
ধেনর aহংকার, তার jান হয় না। e সব েলাকেক যিদ বলা যায় েয aমুক জায়গায় েবশ eকিট সাধু আেছ, 
েদখেত যােব? তারা aমিন নানা oজর কের বেল, যাব না। আর মেন মেন বেল, আিম eতবড় েলাক, আিম যাব?” 
 

[িতনgণ -- সttgেণ ঈ রলাভ -- iিndয় সংযেমর uপায় ] 
 
        “তেমাgেণর sভাব aহংকার। aহংকার ajান, তেমাgণ েথেক হয়। 
 
        “পুরােণ আেছ রাবেণর রেজাgণ, কুmকেণর্র তেমাgণ, িবভীষেণর সttgণ। তাi িবভীষণ রামচndেক লাভ 
কেরিছেলন। তেমাgেণর আর eকিট লkণ -- েkাধ। েkােধ িদক-িবিদক jান থােক না, হনুমান ল া পুড়ােলন, 
e-jান নাi েয সীতার কুিটর ন  হেব। 
 
        “আবার তেমাgেণর আর eকিট লkণ -- কাম। পাথুেরঘাটার িগরীnd েঘাষ বেলিছল, কাম-েkাধািদ িরপু 
eরা েতা যােব বা, eেদর েমাড় িফিরেয় দাo। ঈ েরর কামনা কর। সিcদানnর সিহত রমণ কর। েkাধ যিদ না 
খায়, ভিkর তমঃ আন। িক! আিম dগর্ানাম কেরিছ, udার হব না? আমার আবার পাপ িক? বnন িক? তারপর 
ঈ রলাভ করবার েলাভ কর। ঈ েরর rেপ মুg হo। আিম ঈ েরর দাস, আিম ঈ েরর েছেল, যিদ aহংকার 
করেত হয়, েতা ei aহংকার কর। eiরকেম ছয় িরপুর মন িফিরেয় িদেত হয়।” 
 
        ডাkার -- iিndয়সংযম করা বড় শk। েঘাড়ার চেkর dিদেক ঠুিল দাo। েকান েকান েঘাড়ার চkু 
eেকবাের বn করেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁর যিদ eকবার কৃপা হয়, ঈ েরর যিদ eকবার দশর্নলাভ হয়, আtার যিদ eকবার 
সাkাৎকার হয়, তাহেল আর েকান ভয় নাi -- তখন ছয় িরপু আর িকছু করেত পারেব না। 
 
        “নারদ, phাদ ei সব িনতয্িসd মহাপুrষেদর aত কের চেkর dিদেক ঠুিল িদেত হয় না। েয েছেল 
িনেজ বােপর হাত ধের মােঠর আলপেথ চলেছ েস েছেল বরং aসাবধান হেয় বােপর হাত েছেড় িদেয় খানায় 
পড়েত পাের। িকnt বাপ েয েছেলর হাত ধের, েস কখনo খানায় পেড় না।” 
 
        ডাkার -- িকnt বাপ েছেলর হাত ধরা ভাল নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা নয়। মহাপুrষেদর বালক sভাব। ঈ েরর কােছ তারা সবর্দাi বালক, তােদর aহংকার 
থােক না। তােদর সব শিk ঈ েরর শিk, বােপর শিk, িনেজর িকছুi নয়। eiিট তােদর দৃঢ় িব াস। 
 

[িবচারপথ o আনnপথ -- jানেযাগ o ভিkেযাগ ] 
 
        ডাkার -- আেগ েঘাড়ার চেkর diিদেক ঠুিল না িদেল, েঘাড়া িক egেত চায়? িরপু বশ না হেল িক 
ঈ রেক পাoয়া যায়? 
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        ীরামকৃ  -- তুিম যা বলেছা, oেক িবচারপথ বেল -- jানেযাগ বেল। o-পেথo ঈ রেক পাoয়া যায়। 
jানীরা বেল, আেগ িচt িd হoয়া দরকার। আেগ সাধন চাi, তেব jান হেব। 
 
        “ভিkপেথo তাঁেক পাoয়া যায়। যিদ ঈ েরর পাদপেd eকবার ভিk হয়, যিদ তাঁর নামগূনগান করেত 
ভাল লােগ, iিndয় সংযম আর েচ া কের করেত হয় না। িরপুবশ আপনা-আপিন হেয় যায়। 
 
        “যিদ কারo পুtেশাক হয়, েসিদন েস িক আর েলােকর সে  ঝগড়া করেত পাের, না, িনমntেণ িগেয় েখেত 
পাের? েস িক েলােকর সামেন aহংকার কের েবড়ােত পাের, না, সুখ সেmাগ করেত পাের? 
 
        “বাdেল েপাকা যিদ eকবার আেলা েদখেত পায়, তাহেল িক েস আর anকাের থােক? 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- তা পুেড়i মrক েসo sীকার। 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা! ভk িকnt বাdেল েপাকার মেতা পুেড় মের না। ভk েয আেলা েদেখ ছুেট যায়, েস 
েয মিণর আেলা! মিণর আেলা খুব ujjল বেট, িকnt িsg আর শীতল। e-আেলােত গা পুেড় না, e-আেলােত 
শািn হয়, আনn হয়। 
 

[jানেযাগ বড় কিঠন ] 
 
        “িবচারপেথ jানেযােগর পেথ, তাঁেক পাoয়া যায়। িকnt e-পথ বড় কিঠন। আিম শরীর নi, মন নi, বুিd 
নi। আমার েরাগ নাi, েশাক নাi, aশািn নাi; আিম সিcদানnsrপ, আিম সুখ-dঃেখর aতীত, আিম iিndেয়র 
বশ নi, e-সব কথা মুেখ বলা খুব েসাজা। কােজ করা, ধারণা হoয়া বড় কিঠন। কাঁটােত হাত েকেট যােc, দরদর 
কের রk পড়েছ, aথচ বলিছ, কi কাঁটায় আমার হাত কােট নাi, আিম েবশ আিছ। e-সব বলা সােজ না। আেগ 
oi কাঁটােক jানািgেত েপাড়ােত হেব েতা।” 
 

[বiপড়া jান বা পাি তয্ -- ঠাকুেরর িশkাpণালী ] 
 
        “aেনেক মেন কের, বi না পেড় বুিঝ jান হয় না, িবদয্া হয় না। িকnt পড়ার েচেয় না ভাল, নার েচেয় 
েদখা ভাল। কাশীর িবষয় পড়া, কাশীর িবষয় না, আর কাশীদশর্ন aেনক তফাত। 
 
        “আবার যারা িনেজ সতর  েখেল, তারা চাল তত বুেঝ না, িকnt যারা না েখেল, uপর চাল বেল েদয়, 
তােদর চাল oেদর েচেয় aেনকটা িঠক িঠক হয়। সংসারী েলাক মেন কের, আমরা বড় বুিdমান িকnt তারা 
িবষয়াসk। িনেজ েখলেছ। িনেজেদর চাল িঠক বুঝেত পাের না। িকnt সংসারতয্াগী সাধুেলাক িবষেয় aনাসk। 
তারা সংসারীেদর েচেয় বুিdমান। িনেজ েখেল না, তাi uপর চাল িঠক বেল িদেত পাের।” 
 
        ডাkার (ভkিদেগর pিত) -- বi পড়েল e-বয্িkর (পরমহংসেদেবর) eত jান হত না। Faraday 
communed with Nature. pকৃিতেক ফয্ারােড িনেজ দশর্ন করত, তাi aত Scientific truth 
discover করেত েপেরিছল। বi পেড় িবদয্া হেল aত হত না। Mathematical formulae only throw 
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the brain into confusion -- Original inquiry-র  পেথ বড় িব  eেন েদয়। 
 

[ঈ র-pদt jান -- Divine wisdom and Book learning] 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- যখন প বটীেত মািটেত পেড় পেড় মােক ডাকতুম, আিম মােক 
বেলিছলাম, মা, আমায় েদিখেয় দাo কমর্ীরা কমর্ কের যা েপেয়েছ, েযাগীরা েযাগ কের যা েদেখেছ, jানীরা িবচার 
কের যা েজেনেছ। আরo কত িক তা িক বলব! 
 
        “আহা! িক aবsাi েগেছ! ঘুম যায়!” 
 
        ei বিলয়া পরমহংসেদব গান কিরয়া বিলেত লািগেলন -- 
 
 “ঘুম েভেঙেছ আর িক ঘুমাi, েযােগ-যােগ েজেগ আিছ। 
 eখন েযাগিনdা েতাের িদেয় মা, ঘুেমের ঘমু পাড়ােয়িছ! 
 
        “আিম েতা বi-টi িকছুi পিড়িন, িকnt েদখ মার নাম কির বেল আমায় সবাi মােন। শmু মিlক আমায় 
বেলিছল, ঢাল নাi, তেরায়াল নাi, শািnরাম িসং?” (সকেলর হাসয্) 
 
        ীযুk িগিরশচnd েঘােষর বুdেদবচিরত aিভনয় কথা হiেত লািগল। িতিন ডাkারেক িনমntণ কিরয়া oi 
aিভনয় েদখাiয়ািছেলন। ডাkার uহা েদিখয়া যারপরনাi আনিnত হiয়ািছেলন। 
 
        ডাkার (িগিরেশর pিত) -- তুিম বড় বদেলাক! েরাজ িথেয়টাের েযেত হেব? 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- িক বলেছ, আিম বুঝেত পারিছ না। 
 
        মাsার -- oঁর িথেয়টার বড় ভাল েলেগেছ। 
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a ম পিরেcদ 
 

aবতারকথাpসে  -- aবতার o জীব 
 
        ীরামকৃ  (ঈশােনর pিত) -- তুিম িকছু বল না; e (ডাkার) aবতার মানেছ না। 
 
        ঈশান -- আjা, িক আর িবচার করব। িবচার আর ভাল লােগ না। 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- েকন? স ত কথা বলেব না? 
 
        ঈশান (ডাkােরর pিত) -- aহংকােরর দrন আমােদর িব াস কম। কাকভূষ ী রামচndেক pথেম aবতার 
বেল মােন নাi। েশেষ যখন চndেলাক, েদবেলাক, ৈকলাস মণ কের েদখেল েয রােমর হাত েথেক েকানrেপi 
িনsার নাi, তখন িনেজ ধরা িদল, রােমর শরণাগত হল। রাম তখন তােক ধের মুেখর িভতর িনেয় িগেল 
েফলেলন। ভূষ ী তখন েদেখ েয, েস তার গােছ বেস রেয়েছ। aহংকার চূণর্ হেল কাকভূষ ী জানেত পারেল েয, 
রামচnd েদখেত আমােদর মেতা মানুষ বেট, িকnt তাঁরi uদের bhা । তাঁরi uদেরর িভতর আকাশ, চnd, সূযর্, 
নkt, সমুd, পবর্ত, জীব, জnt, গাছ iতয্ািদ। 
 

[জীেবর kুd বুিd -- Limited Powers of the conditioned] 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- oiটুকু বুঝা শk, িতিনi sরাট িতিনi িবরাট। যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। 
িতিন মানুষ হেত পােরন না, e-কথা েজার কের আমরা kুd বুিdেত িক বলেত পাির? আমােদর kুd বুিdেত e-
সব কথা িক ধারণা হেত পাের? eকেসর ঘিটেত িক চারেসর dধ ধের? 
 
        “তাi সাধু মহাtা যাঁরা ঈ রলাভ কেরেছন, তাঁেদর কথা িব াস করেত হয়। সাধুরা ঈ রিচnা লেয় 
থােকন, েযমন uিকলরা েমাকdমা লেয় থােক। েতামার কাকভূষ ীর কথা িক িব াস হয়?” 
 
        ডাkার -- েযটুকু ভাল, িব াস করলুম। ধরা িদেলi চুেক যায়, েকান েগাল থােক না। রামেক aবতার 
েকমন কের বিল? pথেম েদখ বালীবধ। লুিকেয় েচােরর মত বাণ েমের তােক েমের েফলা হল। e েতা মানুেষর 
কাজ, ঈ েরর নয়। 
 
        িগিরশ েঘাষ -- মহাশয়, e-কাজ ঈ রi পােরন। 
 
        ডাkার -- তারপর েদখ সীতাবজর্ন। 
 
        িগিরশ -- মহাশয়, e-কাজo ঈ রi পােরন, মানুষ পাের না। 
 

[সােয়n -- না মহাপুrেষর বাকয্? ] 
 
        ঈশান (ডাkােরর pিত) -- আপিন aবতার মানেছন না েকন? ei বলেলন, িযিন আকার কেরেছন িতিন 
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সাকার, িযিন মন কেরেছন িতিন িনরাকার। ei আপিন বলেলন, ঈ েরর কা  হেত পাের। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- ঈ র aবতার হেত পােরন, e-কথা েয oরঁ সােয়n-e (iংরাজী 
িবjানশােst) নাi! তেব েকমন কের িব াস হয়? (সকেলর হাসয্) 
 
        “eকটা গl েশান -- eকজন eেস বলেল, oেহ! o-পাড়ায় েদেখ eলুম aমুেকর বািড় hড়মুড় কের েভেঙ 
পেড় েগেছ। যােক o-কথা বলেল, েস iংরাজী েলখা-পড়া জােন। েস বলেল দাঁড়াo, eকবার খপেরর কাগজখানা 
েদিখ। খপেরর কাগজ পেড় েদেখ েয, বািড় ভাঙার কথা িকছুi নাi। তখন েস বয্িk বলেল, oেহ েতামার কথায় 
আিম িব াস কির না। কi, বািড় ভাঙার কথা েতা খপেরর কাগেজ েলখা নাi। o-সব িমেছ কথা।” (সকেলর 
হাসয্) 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- আপনার ীকৃ েক ঈ র মানেত হেব। আপনােক মানুষ মানেত েদব না। বলেত 
হেব Demon or God (হয় শয়তান, নয় ঈ র)। 
 

[সরলতা o ঈ ের িব াস ] 
 
        ীরামকৃ  -- সরল না হেল ঈ ের চট কের িব াস হয় না। িবষয়বুিd েথেক ঈ র aেনক দূর। িবষয়বুিd 
থাকেল নানা সংশয় uপিsত হয়, আর নানারকম aহংকার eেস পেড় -- পাি েতয্র aহংকার, ধেনর aহংকার -- 
ei সব। iিন (ডাkার) িকnt সরল। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- মহাশয়! িক বেলন? কুrেটর িক jান হয়? 
 
        ডাkার -- রাম বেলা! তাo কখন হয়! 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব েসন িক সরল িছল! eকিদন oখােন (রাসমিণর কালীবািড়েত) িগিছল। aিতিথশালা 
েদেখ েবলা চারেটর সময় বেল, হাঁগা aিতিথ-কাঙালেদর কখন খাoয়া হেব? 
 
        “িব াস যত বাড়েব, jানo তত বাড়েব। েয গr েবেছ েবেছ খায় েস িছিড়ক িছিড়ক কের dধ েদয়। েয 
গr শাকপাতা, েখাসা, ভুিষ, যা দাo, গবগব কের খায়, েস গr hড়hড় কের dধ েদয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        “বালেকর মেতা িব াস না হেল ঈ রেক পাoয়া যায় না। মা বেলেছন, ‘o েতার দাদা’ বালেকর aমিন 
িব াস েয, o আমার েষাল আনা দাদা। মা বেলেছন, ‘জুজু আেছ।’ েষাল আনা িব াস েয, o-ঘের জুজু আেছ। 
eirপ বালেকর নয্ায় িব াস েদখেল ঈ েরর দয়া হয়। সংসার বুিdেত ঈ রেক পাoয়া যায় না।” 
 
        ডাkার (ভkেদর pিত) -- গrর িকnt যা তা েখেয় dধ হoয়া ভাল নয়। আমার eকটা গrেক oiরকম যা 
তা েখেত িদত। েশেষ আমার ভারী বয্ারাম। তখন ভাবলুম, eর কারণ িক? aেনক aনুসnান কের েটর েপলুম, 
গr খুদ o আরo িক িক েখেয়িছল। তখন মহা মুশিকল! লখনu েযেত হল। েশেষ বার হাজার টাকা খরচ! 
(সকেলর েহা-েহা কিরয়া হাসয্) 
 
        “িকেস িক হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুেদর বািড়েত সাত মােসর েমেয়র aসুখ কেরিছল -- ঘুঙরী 
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কািশ (Whooping Cough) -- আিম েদখেত িগিছলাম। িকছুেতi aসুেখর কারণ িঠক করেত পাির নাi। 
েশেষ জানেত পারলুম, গাধা িভেজিছল, েয গাধার dধ েস েমেয়িট েখত।” (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- িক বল েগা! েতঁতুলতলায় আমার গািড় িগিছল, তাi আমার amল হেয়েছ! (ডাkার o 
সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkার (হািসেত হািসেত) -- জাহােজর কয্ােpেনর বড় মাথা ধেরিছল। তা ডাkােররা পরামশর্ কের 
জাহেজর গােয় েবেলsারা (blister) লািগেয় িদল। (সকেলর হাসয্) 
 

[সাধুস  o েভাগিবলাস তয্াগ ] 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- সাধুস  সবর্দাi দরকার। েরাগ েলেগi আেছ। সাধুরা যা বেলন, েসirপ 
করেত হয়। ধু নেল িক হেব? ঔষধ েখেত হেব, আবার আহােরর কটেকনা করেত হেব। পেথয্র দরকার। 
 
        ডাkার -- পথয্েতi সাের। 
 
        ীরামকৃ  -- ৈবদয্ িতনpকার -- utম ৈবদয্, মধয্ম ৈবদয্, aধম ৈবদয্। েয ৈবদয্ eেস নাড়ী িটেপ ‘ঔষধ 
েখo েহ’ ei কথা বেল চেল যায়, েস aধম ৈবদয্ -- েরাগী েখেল িকনা, e-খবর েস লয় না। আর েয ৈবদয্ 
েরাগীেক ঔষধ েখেত aেনক কের বুঝায়, িম  কথােত বেল। ‘oেহ ঔষধ না েখেল েকমন কের ভাল হেব? লkীিট 
খাo, আিম িনেজ ঔষধ েমেড় িদিc খাo’, েস মধয্ম ৈবদয্। আর েয ৈবদয্ েরাগী েকান মেত েখেল না েদেখ, বুেক 
হাঁটু িদেয় েজার কের ঔষধ খাiেয় েদয়, েস utম ৈবদয্। 
 
        ডাkার -- আবার eমন ঔষধ আেছ, যােত বুেক হাঁটু িদেত হয় না। েযমন েহািমoপয্ািথক। 
 
        ীরামকৃ  -- utম ৈবদয্ বুেক হাঁটু িদেল েকান ভয় নাi। 
 
        “ৈবেদয্র মেতা আচাযর্o িতনpকার। িযিন ধমর্ uপেদশ িদেয় িশষয্েদর আর েকান খবর লন না, িতিন aধম 
আচাযর্। িযিন িশষয্েদর ম েলর জনয্ তােদর বারবার বুঝান, যােত uপেদশgিল ধারণা করেত পাের, aেনক 
aনুনয় িবনয় কেরন, ভালবাসা েদখান -- িতিন মধয্ম আচাযর্। আর যখন িশেষয্রা েকানo মেত নেছ না েদেখ, 
েকানo আচাযর্ েজার পযর্n কেরন, তাঁেক বিল utম আচাযর্।” 
 

[stীেলাক o সnয্াসী -- সnয্াসীর কিঠন িনয়ম ] 
 
        (ডাkােরর pিত) -- “সnয্াসীর পেk কািমনী-কা নতয্াগ। stীেলােকর পট পযর্n সnয্াসী েদখেব না। 
stীেলাক িকrপ জান? েযমন আচার েতঁতুল। মেন করেল, মুেখ জল সের। আচার েতঁতুল সmুেখ আনেত হয় না। 
 
        “িকnt e-কথা আপনােদর পেk নয়, -- e সnাসীর পেk। আপনারা যতদূর পার stীেলােকর সে  aনাসk 
হেয় থাকেব। মােঝ মােঝ িনজর্েন িগেয় ঈ রিচnা করেব। েসখােন েযন oরা েকu না থােক। ঈ েরেত িব াস ভিk 
eেল, aেনকটা aনাসk হেয় থাকেত পারেব। di-eকিট েছেল হেল stী-পুrষ diজেন ভাi-েবােনর মেতা 
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থাকেব, আর ঈ রেক সবর্দা pাথর্না করেব, যােত iিndয় সুেখেত মন না যায়, -- েছেলপুেল আর না হয়।” 
 
        িগিরশ (সহােসয্, ডাkােরর pিত) -- আপিন eখােন িতন-চার ঘ া রেয়েছন; কi, েরাগীেদর িচিকৎসা 
করেত যােবন না? 
 
        ডাkার -- আর ডাkারী আর েরাগী! েয পরমহংস হেয়েছ, আমার সব েগল! (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ কমর্নাশা বেল eকিট নদী আেছ। েস নদীেত ডুব েদoয়া eক মহািবপদ। কমর্নাশ হেয় 
যায় -- েস বয্িk আর েকান কমর্ করেত পাের না। (ডাkার o সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkার (মাsার, িগিরশ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- েদখ, আিম েতামােদরi রiলুম। বয্ারােমর জনয্ যিদ 
মেন কর, তাহেল নয়। তেব আপনার েলাক বেল যিদ মেন কর, তাহেল আিম েতামােদর। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- eকিট আেছ aৈহতুকী ভিk। eিট যিদ হয়, তাহেল খুব ভাল। phােদর 
aৈহতুকী ভিk িছল। েসrপ ভk বেল, েহ ঈ র! আিম ধন, মান, েদহসুখ, e-সব িকছুi চাi না। ei কর েযন 
েতামার পাদপেd আমার dাভিk হয়। 
 
        ডাkার -- হাঁ, কালীতলায় েলােক pণাম কের থােক েদেখিছ; িভতের েকবল কামনা -- আমার চাকির কের 
দাo, আমার েরাগ ভাল কের দাo, -- ei সব। 
 
        ( ীরামকৃে র pিত) -- “েয aসুখ েতামার হেয়েছ, েলােকেদর সে  কথা কoয়া হেব না। তেব আিম যখন 
আসব, েকবল আমার সে  কথা কiেব।” (সকেলর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- ei aসুখটা ভাল কের দাo। তাঁর নামgণ করেত পাi না। 
 
        ডাkার -- ধয্ান করেলi হল। 
 
        ীরামকৃ  -- েস িক কথা! আিম eকেঘেয় েকন হব? আিম পাঁচরকম কের মাছ খাi। কখন েঝােল, কখন 
ঝােল amেল, কখন বা ভাজায়। আিম কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধয্ান, কখন বা তাঁর নামgণগান কির, 
কখন তাঁর নাম কের নািচ। 
 
        ডাkার -- আিমo eকেঘেয় নi। 
 

[aবতার না মািনেল িক েদাষ আেছ? ] 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার েছেল aমৃত -- aবতার মােন না। তােত েদাষ িক? ঈ রেক িনরাকার বেল িব াস 
থাকেলo তাঁেক পাoয়া যায়। আবার সাকার বেল িব াস থাকেলo তাঁেক পাoয়া যায়। তাঁেত িব াস থাকা আর 
শরণাগত হoয়া। ei dিট দরকার। মানুষ েতা ajান, ভুল হেতi পাের। eকেসর ঘিটেত িক চারেসর dধ ধের? 
তেব েয পেথi থােকা, বয্াকুল হেয় তাঁেক ডাকা চাi। িতিন েতা anযর্ামী -- েস আnিরক ডাক নেবনi নেবন। 
বয্াকুল হেয় সাকারবাদীর পেথi যাo, আর িনরাকারবাদীর পেথi যাo, তাঁেকi (ঈ রেকi) পােব। 
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        “িমছিরর rিট িসেধ কেরi খাo, আর আড় কেরi খাo; িম  লাগেব। েতামার েছেল aমৃতিট েবশ।” 
 
        ডাkার -- েস েতামার েচলা। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, ডাkােরর pিত) -- আমার েকান শালা েচলা নাi। আিমi সকেলর েচলা! সকেলi 
ঈ েরর েছেল, সকেলi ঈ েরর দাস -- আিমo ঈ েরর েছেল; আিমo ঈ েরর দাস। 
 
        “চাঁদা মামা সকেলরi মামা।” (সভাs সকেলর আনn o হাসয্।) 
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নবম পিরেcদ 
 

শয্ামপুকুর বাটীেত ডাkার সরকার, নেরnd, শশী, শরৎ, মাsার, িগিরশ pভৃিত ভkসে  
 

[পূবর্কথা -- unাদাবsায় কুিঠর েপেছেন েযন গােয় েহামািg jলন। 
পি ত পdেলাচেনর িব াস o তাঁহার মৃতুয্ ] 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  শয্ামপুকুর বাটীেত িচিকৎসাথর্ ভkসে  বাস কিরেতেছন। আজ েকাজাগর পূিণর্মা, kবার 
(8i কািতর্ক, 1292)। 23েশ aেkাবর, 1885, েবলা 10টা। ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        মাsার তাঁহার পােয় েমাজা পরাiয়া িদেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- কm ফটর্াr টা েকেট পায় পরেল হয় না? েবশ গরম। [মাsার হািসেতেছন।] 
 
        গতকলয্ বৃহsিতবার রােt ডাkার সরকােরর সিহত aেনক কথা হiয়া িগয়ােচ। ঠাকুর েস সকল কথা 
uেlখ কিরয়া মাsারেক হািসেত হািসেত বিলেতেছন -- “কাল েকমন তঁুh তুh বললুম!” 
 
        ঠাকুর কাল বিলয়ািছেলন, -- “জীেবরা িtতােপ jলেছ, তবু বেল েবশ আিছ। েবঁকা কাঁটা িদেয় হাত েকেট 
যােc। দরদর কের রk পড়েছ -- তবু বেল, ‘আমার হােত িকছু হয় নাi।’ jানািg িদেয় ei কাঁটা েতা েপাড়ােত 
হেব।” 
 
        েছাট নেরন oi কথা sরণ কিরয়া বিলেতেছন -- ‘কালেকর বাঁকা কাঁটার কথািট েবশ! jানািgেত jািলেয় 
েদoয়া।’ 
 
        ীরামকৃ  -- আমার সাkাৎ oi সব aবsা হত। 
 
        “কুিঠর েপছন িদেয় েযেত েযেত -- গােয় েযন েহামািg jেল েগল! 
 
        “পdেলাচন বেলিছল, ‘েতামার aবsা সভা কের েলাকেদর বলব!’ তারপর িকnt তার মৃতুয্ হল।” 
 
        েবলা eগারটার সময় ঠাকুেরর সংবাদ লiয়া ডাkার সরকােরর বাটীেত মিণ আিসয়ােছন। 
 
        ডাkার ঠাকুেরর সংবাদ লiয়া তাঁহারi িবষয় কথাবাতর্া কিহেতেছন -- তাঁহার কথা িনেত ঔৎসুকয্ pকাশ 
কিরেতেছন। 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- আিম কাল েখমন বললাম, ‘তঁুh তঁুh’ বলেত েগেল েতমিন ধুনুিরর হােত পড়েত হয়! 
 
        মিণ -- আjা হাঁ, েতমন grর হােত না পড়েল aহংকার যায় না। 
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        “কাল ভিkর কথা েকমন বলেলন! -- ভিk েমেয়মানুষ, anঃপরু পযর্n েযেত পাের।” 
 
        ডাkার -- হাঁ oিট েবশ কথা; িকnt তা বেল েতা jান েতা আর েছেড় েদoয়া যায় না। 
 
        মিণ -- পরমহংসেদব তা েতা বেলন না। িতিন jান-ভিk di-i লন -- িনরাকার-সাকার। িতিন বেলন, 
ভিk িহেম জেলর খািনকটা বরফ হল, আবার jানসূযর্ uদয় হেল বরফ গেল েগল। aথর্াৎ ভিkেযােগ সাকার, 
jানেযােগ িনরাকার। 
 
        “আর েদেখেছন, ঈ রেক eত কােছ েদেখেছন েয তাঁর সে  সবর্দা কথা কেcন। েছাট েছেলিটর মেতা 
বলেছন, ‘মা, বড় লাগেছ!’ 
 
        “আর িক ab জr েভশন (দশর্ন)! িমuিজয়াম-e (যাdঘের) ফিসল (জােনায়ার পাথর) হেয় েগেছ 
েদেখিছেলন। aমিন সাধুসে র uপমা হেয় েগল! পাথেরর কােছ েথেক েথেক পাথর হেয় েগেছ, েতমিন সাধুর 
কােছ থাকেত থাকেত সাধু হেয় যায়।” 
 
        ডাkার -- ঈশানবাবু কাল aবতার aবতার করিছেলন। aবতার আবার িক! -- মানুষেক ঈ র বলা! 
 
        মিণ -- oেঁদর যা যা িব াস, তা আর inারিফয়ার (তােত হsেkপ) কের িক হেব? 
 
        ডাkার -- হাঁ, কাজ িক! 
 
        মিণ -- আর o-কথািটেত েকমন হািসয়ােছন! -- ‘eকজন েদেখ েগল, eকটা বািড় পেড় েগেছ িকnt খপেরর 
কাগেজ oিট িলখা নাi। aতeব o-িব াস করা যােব না।’ 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া আেছন -- েকননা ঠাকুর বিলয়ািছেলন, ‘েতামার সাiেয়n-e aবতােরর কথা নাi, 
aতeব aবতার নাi!’ 
 
        েবলা িdpহর হiল। ডাkার মিণেক লiয়া গািড়েত uিঠেলন। aনয্ানয্ েরাগী েদিখয়া aবেশেষ ঠাকুর 

ীরামকৃ েক েদিখেত যাiেবন। 
 
        ডাkার েসিদন িগিরেশর িনমntেণ ‘বুdলীলা’ aিভনয় েদিখেত িগয়ািছেলন। িতিন গািড়েত বিসয়া মিণেক 
বিলেতেছন, “বুdেক দয়ার aবতার বলেল ভাল হত -- িব রু aবতার েকন বলেল?” 
 
        ডাkার মিণেক েহdয়ার েচৗমাথায় নামাiয়া িদেলন। 
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দশম পিরেcদ 
 

ঠাকুেরর পরমহংস aবsা -- চতুিদর্েক আনেnর েকায়াসাদশর্ন -- 
ভগবতীর rপদশর্ন -- েযন বলেছ, ‘লাg  েভলিক’ 

 
        েবলা 3টা। ঠাকুেরর কােছ 2/1িট ভk বিসয়া আেছন। িতিন ‘ডাkার কখন আিসেব’ আর ‘কটা েবেজেছ’ 
বালেকর নয্ায় aৈধযর্ হiয়া বারবার িজjাসা কিরেতেছন। ডাkার আজ সnয্ার পের আিসেবন। 
 
        হঠাৎ ঠাকুেরর বালেকর নয্ায় aবsা হiয়ােছ। বািলশ েকােল কিরয়া েযন বাৎসলয্রেস আplত হiয়া 
েছেলেক dধ খাoয়াiেতেছন! ভাবািব  বালেকর নয্ায় হািসেতেছন -- আর-eকরকম কিরয়া কাপড় পিরেতেছন! 
 
        মিণ pভৃিত aবাk  হiয়া েদিখেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ভাব uপশম হiল। ঠাকুেরর খাবার সময় হiয়ােছ, িতিন eকটু সুিজ খাiেলন। 
 
        মিণর কােছ িনভৃেত aিত gহয্কথা বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত eকােn) -- eতkণ ভাবাবsায় িক েদখিছলাম জান? -- িতন-চার েkাশ বয্াপী 
িসoেড় যাবার রাsার মাঠ। েসi মােঠ আিম eকাকী! -- েসi েয পেনর-েষাল বছেরর েছাকরার মেতা পরমহংস 
বটতলায় েদেখিছলাম, আবার িঠক েসiরকম েদখলাম! 
 
        “চতুিদর্েক আনেnর েকায়াসা! -- তারi িভতর েথেক 13/14 বছেরর eকিট েছেল uঠেলা মুখিট েদখা 
যােc! পূণর্র rপ। diজেনi িদগmর! -- তারপর আনেn মােঠ diজেন েদৗড়ােদৗিড় আর েখলা! 
 
        “েদৗড়ােদৗিড় কের পূণর্র জলতৃ া েপল। েস eকটা পােt কের জল েখেল। জল েখেয় আমায় িদেত আেস। 
আিম বললাম, ‘ভাi, েতার eঁেটা েখেত পারব না।’ তখন েস হাসেত হাসেত িগেয় gাসিট ধুেয় আর-eকgাস জল 
eেন িদেল।” 
 

[‘ভয় রা কালকািমনী’ -- েদখােcন, সব েভলিক ] 
 
        ঠাকুর আবার সমািধs। িকয়ৎkণ পের pকৃিতs হiয়া আবার মিণর সিহত কথা কিহেতেছন -- 
 
        “আবার aবsা বদলােc! -- pসাদ খাoয়া uেঠ েগল! সতয্-িমথয্া eক হেয় যােc! আবার িক েদখিছলাম 
জান? ঈ রীয় rপ! ভগবতী মূিতর্ -- েপেটর িভতর েছেল -- তােক বার কের আবার িগেল েফলেছ! -- িভতের 
যতটা যােc, ততটা শূনয্ হয়! আমায় েদখােc েয, সব শূনয্! 
 
        “েযন বলেছ, লাg ! লাg ! লাg  েভলিক! লাগ!” 
 
        মিণ ঠাকুেরর কথা ভািবেতেছন! ‘বািজকরi সতয্ আর সব িমথয্া।’ 
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[িসdাi ভাল নয় -- িনচু ঘেরর িসdাi ] 

 
        ীরামকৃ  -- আcা, তখন পূণর্েক আকষর্ণ কlাম, তা হল না েকন? eiেত eকটু িব াস কেম যােc! 
 
        মিণ -- o-সব েতা িসdাi। 
 
        ীরামকৃ  -- েঘার িসdাi! 
 
        মিণ -- েসi aধর েসেনর বািড় েথেক গািড় কের আপনার সে  আমরা যখন দিkেণ ের আসিছলাম -- 
েবাতল েভেঙ েগল। eকজন বলেল েয, eেত িক হািন হেব, আপিন eকবার েদখুন। আপিন বলেলন, দায় পেড়েছ, 
েদখবার জনয্ -- o-সব েতা িসdাi! 
 
        ীরামকৃ  -- oiরকম হিরর লুেটর েছেল -- েরাগ ভাল করা -- e-সব িসdাi। যারা aিত িনচু ঘর, তারাi 
ঈ রেক ডােক েরাগ ভালর জনয্। 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

পূণর্jান -- েদহ o আtা আলাদা -- ীমুখ-কিথত চিরতামৃত 
 
        সnয্া হiল। ীরামকৃ  শযয্ায় বিসয়া মার িচnা o নাম কিরেতেছন। ভেkরা aেনেক তাঁহার কােছ 
িনঃশেb বিসয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ডাkার সরকার আিসয়া uপিsত হiেলন। ঘের লাটু, শশী, শরৎ, েছাট নেরন, পlু, ভূপিত, 
িগিরশ pভৃিত aেনক ভেkরা আিসয়ােছন। িগিরেশর সে  sার িথেয়টােরর ীযুk রামতারণ আিসয়ােছন -- গান 
গাiেবন। 
 
        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- কাল রাত িতনটার সময় আিম েতামার জনয্ বড় েভেবিছলাম। বৃি  হল, 
ভাবলুম েদার-েটার খুেল েরেখেছ -- না িক কেরেছ, েক জােন! 
 
        ীরামকৃ  ডাkােরর েsহ েদিখয়া pসn হiয়ােছন। আর বিলেতেছন, বল িকেগা! 
 
        “যতkণ েদহটা আেছ ততkণ যt করেত হয়। 
 
        “িকnt েদখিছ েয eটা আলাদা। কািমনী-কা েনর uপর ভালবাসা যিদ eেকবাের চেল যায়, তাহেল িঠক 
বুঝেত পারা যায় েয েদহ আলাদা আর আtা আলাদা। নারেকেলর জল সব িকেয় েগেল মালা আলাদা, আঁস 
আলাদা হেয় যায়। তখন নারেকল েটর পাoয়া যায় -- ঢপর ঢপর করেছ। েযমন খাপ আর তরবার -- খাপ 
আলাদা, তরবার আলাদা। 
 
        “তাi েদেহর aসুেখর জনয্ তাঁেক েবিশ বলেত পাির না।” 
 
        িগিরশ -- পি ত শশধর বেলিছেলন, ‘আপিন সমািধ aবsায় েদেহর uপর মনটা আনেবন, -- তাহেল aসুখ 
েসের যােব। iিন ভােব ভােব েদখেলন েয শরীরটা েযন ধয্াড় ধয্াড় করেছ। 
 

[পূবর্কথা -- িময়িজয়াম দশর্ন o পীড়ার সময় pাথর্না ] 
 
        ীরামকৃ  -- aেনকিদন হল, -- আমার তখন খুব বয্ােমা। কালীঘের বেস আিছ, -- মার কােছ pাথর্না 
করেত icা হল! িকnt িঠক আপিন বলেত পাlাম না। বললুম, -- মা hেদ বেল েতামার কােছ বয্ােমার কথা 
বলেত। আর েবিশ বলেত পাlাম না -- বলেত বলেত aমিন দp  কের মেন eেলা সুসাiট্  (Asiatic Society's 
Museum)  েসখানকার তাের বাঁধা মানুেষর হােড়র েদহ (Skeleton) aমিন বললুম, মা, েতামার নামgণ কের 
েবড়াব -- েদহটা eকটু তার িদেয় eঁেট দাo, েসখানকার মেতা! িসdাi চাiবার েজা নাi! 
 
        “pথম pথম hেদ বেলিছল, -- hেদর a ার (under) িছলাম িক না -- ‘মার কােছ eকটু kমতা েচo।’ 
কালীঘের kমতা চাiেত িগেয় েদখলাম -- িtশ-পঁয়িtশ বছেরর রাঁড় -- কাপড় তুেল ভড়ভড় কের হাগেছ। তখন 
hেদর uপর রাগ হল -- েকন েস িসdাi চাiেত িশিখেয় িদেল।” 
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[ ীযুk রামতারেণর গান -- ঠাকুেরর ভাবাবsা ] 

 
        গান: 
 
 আমার ei সােধর বীেণ, যেt গাঁথা তােরর হার ৷ 
 েয যt জােন, বাজায় বীেণ, uেঠ সুধা aিনবার ৷৷ 
 তােন মােন বাঁধেল ডুরী, শত ধাের বয় মাধুরী ৷ 
 বােজ না আলগা তাের, টােন িছঁেড় েকামল তার ৷৷ 
 
        ডাkার (িগিরেশর pিত) -- গান e-সব িক aিরিজনয্াল (নূতন)? 
 
        িগিরশ -- না, Edwin Arnold-  eর thought (আনর্l সােহেবর ভাব লেয় গান)। 
 
        রামতারণ pথেম বুdরিচত হiেত গান গািহেচেছন: 
 
 জুড়াiেত চাi, েকাথায় জুড়াi, 
 েকাথা হেত আিস, েকাথা েভেস যাi। 
 িফের িফের আিস, কত কাঁিদ হািস, 
 েকাথা যাi সদা ভািব েগা তাi ৷৷ 
 কর েহ েচতন, েক আেছ েচতন, 
 কত িদেন আর ভািঙেব sপন? 
 েক আেছ েচতন, ঘুমােয়া না আর, 
 দাrণ e-েঘার িনিবড় আঁধার, 
 কর তম নাশ, হo েহ pকাশ, 
 েতামা িবনা আর নািহক uপায়, 
 তব পেদ তাi শরণ চাi ৷৷ 
 
        ei গান িনেত িনেত ঠাকুর ভাবািব  হiয়ােছন। 
 
        গান -- েকাঁ েকাঁ েকাঁ বহের ঝড়। 
 

[সূেযর্র anযর্ামী েদবতাদশর্ন ] 
 
        ei গানিট সমাp হiেল ঠাকুর বিলেতেছন, “e িক করেল! পােয়েসর পর িনম েঝাল! -- 
 
        “যাi গাiেল -- ‘কর তম নাশ’, aমিন েদখলাম সূযর্ -- uদয় হবা মাt চারিদেকর anকার ঘুেচ েগল! 
আর েসi সূেযর্র পােয় সব শরণাগত হেয় পড়েছ!” 
 
        রামতারণ আবার গাiেতেছন: 
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        (1) দীনতািরণী দূিরতবািরণী, সttরজঃতমঃ িtgণধািরণী, 
 সৃজন পালন িনধনকািরণী, সgণা িনgর্ণা সবর্srিপণী। 
 
        (2) ধরম করম সকিল েগল, শয্ামাপূজা বুিঝ হল না! 
 মন িনবািরত নাির েকান মেত, িছ, িছ, িক jালা বল না ৷৷ 
 
        ei গান িনয়া ঠাকুর আবার ভাবািব  হiেলন। 
 
         রাঙা জবা েক িদেল েতার পােয় মুেঠা মুেঠা। 
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dাদশ পিরেcদ 
 

েছাট নেরন pভৃিতর ভাবাবsা -- সnয্াসী o গৃহেsর কতর্বয্ 
 
        গান সমাp হiল। ভেkরা aেনেক ভাবািব । িনsb হiয়া বিসয়া আেছন। েছাট নেরন ধয্ােন মg। কাে র 
নয্ায় বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েছাট নেরনেক েদখাiয়া, ডাkারেক) -- e aিত d। িবষয়-বুিdর েলশ eেত লােগ নাi। 
 
        ডাkার নেরনেক েদিখেতেছন। eখনo ধয্ানভ  হয় নাi। 
 
        মেনােমাহন (ডাkােরর pিত, সহােসয্) -- আপনার েছেলর কথায় বেলন, ‘েছেলেক যিদ পাi, বাপেক চাi 
না।’ 
 
        ডাkার -- ai েতা! -- তাiেতা বিল, েতামরা েছেল িনেয়i েভােলা! (aথর্াৎ ঈ রেক েছেড় aবতার বা 
ভkেক িনেয় েভােলা।) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বাপেক চাi না -- তা বলিছ না। 
 
        ডাkার -- তা বুিঝিছ! -- eরকম d-eকটা না বলেল হেব েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার েছেলিট েবশ সরল। শmু রাঙামুখ কের বেলিছল। ‘সরলভােব ডাকেল িতিন নেবনi 

নেবন।’ েছাকরােদর aত ভালবািস েকন, জান? oরা খাঁিট dধ, eকটু ফুিটেয় িনেলi হয় -- ঠাকুর েসবায় চেল। 
 
        “েজােলা dধ aেনক jাল িদেত হয় -- aেনক কাঠ পুেড় যায়। 
 
        “েছাকরারা েযন নূতন হাঁিড় -- পাt ভাল -- dধ িনি n হেয় রাখা যায়। তােদর jােনাপেদশ িদেল শী  
ৈচতনয্ হয়। িবষয়ী েলাকেদর শী  হয় না। দi পাতা হাঁিড়েত dধ রাখেত ভয় হয়, পােছ ন  হয়! 
 
        “েতামার েছেলর িভতর িবষয়বুিd -- কািমনী-কা ন -- েঢােক নাi।” 
 
        ডাkার -- বােপর খােcন, তাi! -- 
 
        “িনেজর করেত হেল েদখতুম, িবষয়বুিd েঢােক িক না!” 
 

[সnয্াসী o নারীতয্াগ -- সnয্াসী o কা নতয্াগ ] 
 
        ীরামকৃ  -- তা বেট, তা বেট। তেব িক জােনা, িতিন িবষয়বুিd েথেক aেনক দূর, তা না হেল হােতর 
িভতর। (সরকার o ডাkার েদাকিড়র pিত) কািমনী-কা নতয্াগ আপনােদর পেk নয়। আপনারা মেন তয্াগ 
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করেব। েগাsামীেদর তাi বললাম -- েতামরা তয্ােগর কথা েকন বলেছা? -- তয্াগ করেল েতামােদর চলেব না -- 
শয্ামসুnেরর েসবা রেয়েছ। 
 
        “সnয্াসীর পেk তয্াগ। তারা stীেলােকর িচtপট পযর্n েদখেব না। েমেয়মানুষ তােদর পেk িবষবৎ। 
anতঃ দশহাত anের, eকাnপেk eকহাত anের থাকেব। হাজার ভk stীেলাক হেলo তােদর সে  েবিশ 
আলাপ করেব না। 
 
        “eমনিক সnয্াসীর erপ sােন থাকা uিচত, েযখােন িstেলােকর মুখ েদখা যায় না; -- বা aেনক কাল পের 
েদখা যায়। 
 
        “টাকাo সnয্াসীর পেk িবষ। টাকা কােছ থাকেলi ভাবনা, aহংকার, েদেহর সুেখর েচ া, েkাধ, -- ei 
সব eেস পেড়। রেজাgণ বৃিd কের। আবার রেজাgণ থাকেলi তেমাgণ। তাi সnয্াসী কা ন sশর্ কের না। 
কািমনী-কা ন ঈ রেক ভুিলেয় েদয়।” 
 

[ডাkারেক uপেদশ --টাকার িঠক বয্বহার -- গৃহেsর পেk sdারা ] 
 
        “েতামরা জানেব েয, টাকােত ডাল-ভাত হয়, পরবার কাপড়, -- থাকবার eকিট sান হয়, ঠাকুেরর েসবা -- 
সাধু-ভেkর েসবা হয়। 
 
        “জমাবার েচ া িমথয্া। aেনক কে  েমৗমািছ চাক ৈতয়ার কের -- আর-eকজন eেস েভেঙ িনেয় যায়।” 
 
        ডাkার -- জমােcন কার জনয্? -- না eকটা বদ েছেলর জনয্! 
 
        ীরামকৃ  -- বদ েছেল! -- পিরবারটা হয়েতাo ন  -- uপপিত কের। েতামারi ঘিড়, েতামারi েচন তােক 
েদেব! 
 
        “েতামােদর পেk stীেলাক eেকবাের তয্াগ নয়। s-দারায় গমন েদােষর নয়। তেব েছেলপুেল হেয় েগেল, 
ভাi-ভgীর মেতা থাকেত হয়। 
 
        “কািমনী-কা েন আসিk থাকেলi িবদয্ার aহংকার, টাকার aহংকার, ucপেদর aহংকার -- ei সব 
হয়।” 



1885, 23েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

tেয়াদশ পিরেcদ 
 

ডাkার সরকারেক uপেদশ -- aহংকার ভাল নয় 
িবদয্ার আিম ভাল -- তেব েলাকিশkা (Lecture) হয় 

 
        ীরামকৃ  -- aহংকার না েগেল jানলাভ করা যায় না। uচুঁ িঢিপেত জল জেম না। খাল জিমেত 
চািরিদককার জল hড়হূড় কের আেস। 
 
        ডাkার -- িকnt খাল জিমেত েয চািরিদেকর জল আেস, তার িভতর ভাল জলo আেছ, খারাপ জলo আেছ, 
-- েঘােলা জল, েহেগা জল, e-সবo আেছ। পাহােড়র uপরo খাল জিম আেছ। ৈনিনতাল, মানস সেরাবর -- 
েযখােন েকবল আকােশর d জল। 
 
        ীরামকৃ  -- েকবল আকােশর জল, -- েবশ। 
 
        ডাkার -- আর uচুঁ জায়গার জল চািরিদেক িদেত পারেব। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকজন িসdমnt েপেয়িছল। েস পাহােড়র uপর দাঁিড়েয় িচৎকার কের বেল িদেল -
- েতামরা ei মnt জেপ ঈ রেক লাভ করেব। 
 
        ডাkার -- হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- তেব eকিট কথা আেছ, যখন ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হয়, ভাল জল -- েহেগা জল -- e-
সব িহসাব থােক না। তাঁেক জানবার জনয্ কখন ভাল েলােকর কােছo যায় কাঁচা েলােকর কােছo যায়। িকnt তাঁর 
কৃপা হেল ময়লা জেল িকছু হািন কের না। যখন িতিন jান েদন, েকাn টা ভাল েকাn টা মn, সব জািনেয় েদন। 
 
        “পাহােড়র uপর খাল জিম থাকেত পাের, িকnt বjাৎ-আিম-rপ পাহােড় থােক না। িবদয্ার আিম, ভেkর 
আিম, যিদ হয়, তেবi আকােশর d জল eেস জেম। 
 
        uচুঁ জায়গার জল চািরিদেক িদেত পারা যায় বেট। েস িবদয্ার আিম rপ পাহাড় েথেক হেত পাের। 
 
        “তাঁর আেদশ না হেল েলাকিশkা হয় না। শ রাচাযর্ jােনর পর ‘িবদয্ার আিম’ েরেখিছেলন -- 
েলাকিশkার জনয্। তাঁেক লাভ না কের েলকচার! তােত েলােকর িক uপকার হেব?” 
 

[পূবর্কথা -- সামাধয্ায়ীর েলকচার -- নnনবাগান সমাজ দশর্ন ] 
 
        “নnনবাগান bাhসমােজ িগছলাম। তােদর uপাসনার পর েবদীেত বেস েলকচার িদেল। -- িলেখ eেনেছ। 
-- পড়বার সময় আবার চারিদেক চায়। -- ধয্ান কেc, তা eক-eকবার আবার চায়! 
 
        “েয ঈ রদশর্ন কের নাi, তার uপেদশ িঠক িঠক হয় না। eকটা কথা িঠক হল, েতা আর-eকটা েগালেমেল 
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হয় যায়। 
 
        “সামাধয্ায়ী েলকচার িদেল। বেল, -- ঈ র বাকয্ মেনর aতীত -- তাঁেত েকান রস নাi -- েতামরা 
েpমভিkrপ রস িদেয় তঁর ভজনা কর। েদেখা িযিন রসsrপ, আনnsrপ, তাঁেক eirপ বলেছ। e-েলকচাের 
িক হেব? eেত িক েলাকিশkা হয়? 
 
        “eকজন বেলিছল -- আমার মামার বািড়েত eক েগায়াল েঘাড়া আেছ। েগায়ােল আবার েঘাড়া! (সকেলর 
হাসয্) তােত বুঝেত হেব েঘাড়া নাi।” 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- গro নাi। (সকেলর হাসয্) 
 
        ভkেদর মেধয্ যাহারা ভাবািব  হiয়ািছেলন, সকেল pকৃিতs হiয়ােছন। ভkেদর েদিখয়া ডাkার আনn 
কিরেতেছন। 
 
        মাsারেক িজjাসা কিরেতেছন, ‘iিন েক’ ‘iিন েক’। পlু, েছাট নেরন, ভূপিত, শরৎ, শশী pভৃিত েছাকরা 
ভkিদগেক মাsার eক-eকিট কিরয়া েদখাiয়া ডাkােরর কােছ পিরচয় িদেতেছন। 
 
        ীযুk শশী1 সmেn মাsার বিলেতেছন -- “iিন িব. e. পরীkা িদেবন।” 
 
        ডাkার eকটু aনয্মনs হiয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- েদেখা েগা! iিন িক বলেছন। 
 
        ডাkার শশীর পিরচয় িনেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক েদখাiয়া, ডাkােরর pিত) -- iিন সব isুেলর েছেলেদর uপেদশ েদন। 
 
        ডাkার -- তা েনিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক আ যর্, আিম মূখর্! -- তবু েলখাপড়াoয়ালারা eখােন আেস, e িক আ যর্! eেত েতা 
বলেত হেব ঈ েরর েখলা! 
 
        আজ েকাজাগর পূিণর্মা। রাত pায় নয়টা হiেব। ডাkার ছয়টা হiেত বিসয়া আেছন o ei সকল বয্াপার 
েদিখেতেছন। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- আcা, মশায় eরকম িক আপনার হয়? -- eখােন আসব না আসব না করিছ, -
- েযন েক েটেন আেন -- আমার নািক হেয়েছ, তাi বলিছ। 
 
                                                 
1 শশী 1884 ী: ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। 
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        ডাkার -- তা eমন েবাধ হয় না। তেব হাটর্-eর (hদেয়র) কথা হাটর্i (hদয়i) জােন। ( ীরামকৃে র 
pিত) আর e-সব বলাo িকছু নয়। 
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চতুদর্শ পিরেcদ 
 

শয্ামপুকুর বাটীেত নেরnd, ডাkার সরকার pভৃিত ভkসে  
 

[ডাkার সরকার o সবর্ধমর্ পরীkা (Comparative Religion)] 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  নেরnd, মিহমাচরণ, মাsার, ডাkার সরকার pভৃিত ভkসে  শয্ামপুকুর বাটীেত িdতলার 
ঘের বিসয়া আেছন। েবলা pায় eকটা। 24েশ aেkাবর, 1885, 9i কািতর্ক (শিনবার, কৃ া pিতপদ)। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার e (েহািমoপয্ািথক) িচিকৎসা েবশ। 
 
        ডাkার -- eেত েরাগীর aবsা বiেয়র সে  েমলােত হয়। েযমন iংেরজী বাজনা, -- েদেখ পড়া আর 
গাoয়া। 
 
        “িগিরশ েঘাষ কi? -- থাk  থাk  কাল েজেগেছ।” 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, িসিdর েনশার মেতা ভাবাবsায় হয়, oিট িক? 
 
        ডাkার (মাsারেক) -- Nervous centre -- action বn হয়, তাi aসাড় -- e-িদেক পা টেল, যত 
energies brain-  eর িদেক যায়। ei nervous system িনেয় Life । ঘােড়র কােছ আেছ -- Medulla 
Oblongata; তার হািন হেল Life extinct হেত পাের। 
 
        ীযুk মিহমা চkবতর্ী সুষুmা নাড়ীর িভতের কুলকূ িলনী শিkর কথা বিলেতেছন, -- “sাiনয্াl  কডর্-eর 
িভতর সুষুmা নাড়ী সূkভােব আেছ -- েকu েদখেত পায় না। মহােদেবর বাকয্।” 
 
        ডাkার -- মহােদব man in the maturity-েক  examine কেরেছ। European-রা Embryo 
েথেক maturity পযর্n সমs stage েদেখেছ। Comparative History সব জানা ভাল। সাঁoতালেদর 
history পেড় জানা েগেছ েয, কালী eকজন সাঁoতালী মাগী িছল -- খুব লড়াi কেরিছল। (সকেলর হাসয্) 
 
        “েতামরা েহেসা না। আবার Comparative anatomy-েত  কত uপকার হেয়েছ, েশােনা। pথেম 
pancreatic juice o bile-   (িপেtর) action-   (িkয়ার) তফাত েবাঝা যািcল না। তারপর Claude 
Bernard খরেগােশর stomach, liver pভৃিত examine কের েদখােল েয, bile-eর action আর oi 
juice-eর action আলাদা। 
 
        “তাহেলi দাঁড়ােলা েয, lower animal-েদর   আমােদর েদখা uিচত -- ধু মানুষেক েদখেল হেব না। 
 
        “েসirপ Comparative Religion-েত  িবেশষ uপকার! 
 
        “ei েয iিন (পরমহংসেদব) যা বেলন, তা aত anের লােগ েকন? eঁর সব ধমর্ েদখা আেছ -- িহঁd, 
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মুসলমান, ী ান, শাk, ৈব ব, -- e-সব iিন িনেজ কের েদেখেছন। মধুকর নানা ফুেল বেস মধ ুস য় করেল 
তেবi চাকিট েবশ হয়।” 
 
        মাsার (ডাkারেক) -- iিন (মিহমা) খুব সাiেয়n্  পেড়েছন। 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- িক Maxmuller's Science of Religion? 
 
        মিহমা ( ীরামকৃে র pিত) -- আপনার aসুখ, ডাkােররা আর িক করেব? যখন নলাম েয আপনার 
aসুখ কেরেছ, তখন ভাবলাম েয ডাkােরর aহংকার বাড়ােcন। 
 
        ীরামকৃ  -- iিন খুব ভাল ডাkার। আর খুব িবদয্া। 
 
        মিহমাচরণ -- আjা হাঁ, uিন জাহাজ, আর আমরা সব িডি । 
 
        ডাkার িবনীত হiয়া হাতেজাড় কিরেতেছন। 
  
        মিহমা -- তেব oখােন (ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ) সবাi সমান। 
 
        ঠাকুর নেরndেক গান গাiেত বিলেতেছন। 
 
        নেরেনdর গান: 
 
        (1) েতামােরi কিরয়ািছ জীবেনর rবতারা। 
 
        (2) aহংকাের মt সদা, aপার বাসনা। 
 
        (3)  চমৎকার aপার, জগৎ রচনা েতামার! 
 েশাভার আগার িব  সংসার! 
 
        (4)  মহা িসংহাসেন বিস েনিছ েহ িব পিতঃ 
 েতামাির রিচত ছn মহান িবে র গীত। 
 মেতর্য্র মৃিtকা হেয়, kুd ei ক  লেয়, 
 আিমo dয়াের তব, হেয়িছ েহ uপনীত। 
 িকছু নািহ চািহ েদব, েকবল দশর্ন মািগ, 
 েতামাের যথা রিব শশী, েসi সভা মােঝ বিস, 
 eকােn গাiেত চােহ ei ভকেতর িচত। 
 
        (5) oেহ রাজরােজ র, েদখা দাo! 
 কrণািভখারী আিম কrণা কটােk চাo ৷৷ 
 চরেণ uৎসগর্ দান, কিরেতিছ ei pাণ, 
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 সংসার-aনলকুে  ঝলিস িগয়ােছ তাo ৷৷ 
 কলুষ-কলে  তােহ আবিরত e-hদয়; 
 েমােহ মুg মৃতpায়, হেয় আিছ দয়াময়, 
 মৃতস ীবনী মেnt েশামৃ ন কিরেয় লo ৷৷ 
 
        (6) হির-রস-মিদরা িপেয় মম মানস মােতাের! 
 লুটােয় aবনীতেল হির হির বিল কাঁেদাের ৷৷ 
 
        ীরামকৃ  -- আর ‘েয কুছ্  হয্ায় তঁুিহ হয্ায়।’ 
 
        ডাkার -- আহা! 
 
        গান সমাp হiল। ডাkার মুgpায় হiয়ােছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ডাkার aিত ভিkভােব হাতেজাড় কিরয়া ঠাকুরেক বিলেতেছন, ‘তেব আজ যাi্ , -- আবার 
কাল আসব।’ 
 
        ীরামকৃ  -- eকটু থাক না! িগিরশ েঘাষেক খপর িদেয়েছ। (মিহমােক েদখাiয়া) iিন িবdান হিরনােম 
নােচন, aহংকার নাi। েকাnগের চেল িগছেলন -- আমরা িগছলাম বেল; আবার sাধীন, ধনবান, কাr চাকির 
করেত হয় না! (নেরndেক েদখাiয়া) e েকমন? 
 
        ডাkার -- খুব ভাল! 
 
        ীরামকৃ  -- আর iিন -- 
 
        ডাkার -- আহা! 
 
        মিহমাচরণ -- িহnুেদর দশর্ন না পড়েল দশর্ন পড়াi হয় না। সাংেখয্র চতুিবর্ংশিত তtt ioেরাপ জােন না -- 
বুঝেতo পাের না। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক িতন পথ তুিম বেলা? 
 
        মিহমা -- সৎপথ -- jােনর পথ। িচৎপথ, েযােগর। কমর্েযাগ। তাi চার আ েমর িkয়া, িক িক কতর্বয্, eর 
িভতর আসেছ। আনnপথ -- ভিkেpেমর পথ। -- আপনােত িতন পেথরi বয্াপার -- আপিন িতন পেথরi খপর 
বাতেল েদন! (ঠাকুর হািসেতেছন) 
 
        “আিম আর িক বলব? জনক বkা, কেদব ে াতা!” 
 
        ডাkার িবদায় gহণ কিরেলন। 
 



1885, 24েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

[সnয্ার পর সমািধs -- িনতয্েগাপাল o নেরnd -- ‘জপাৎ িসিd’ ] 
 
        সnয্ার পর চাঁদ uিঠয়ােছ। আজ েকাজাগর পূিণর্মার পরিদন, শিনবার, 9i কািতর্ক। ঠাকুর সমািধs! 
দাঁড়াiয়া আেছন। িনতয্েগাপালo তাঁহার  কােছ ভিkভােব দাঁড়াiয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর uপিব  হiয়ােছন -- িনতয্েগাপাল পদেসবা কিরেতেছন। েদেবnd কালীপদ pভৃিত aেনকgিল ভk 
কােছ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েদেবnd pভৃিতর pিত) -- eমিন মেন uঠেছ, িনতয্েগাপােলর e-aবsাgেলা eখন যােব, -- 
oর সব মন কুিড়েয় আমােতi আসেব -- িযিন eর িভতর আেছন, তাঁেত। 
 
        “নেরndেক েদখেছা না? -- সব মনটা oর আমারi uপর আসেছ!” 
 
        ভেkরা aেনেক িবদায় লiেতেছন। ঠাকুর দাঁড়াiয়া আেছন। eকজন ভkেক জেপর কথা বিলেতেছন -- 
“জপ করা িক না িনজর্েন িনঃশেb তাঁর নাম করা। eকমেন নাম করেত করেত -- জপ করেত করেত -- তাঁর 
rপদশর্ন হয় -- তাঁর সাkাৎকার হয়। িশকেল বাঁধা কিড়কাঠ গ ার গেভর্ ডুবান আেছ -- িশকেলর আর-eকিদক 
তীের বাঁধা আেছ। িশকেলর eক-eকিট পাপ (Link) ধের ধের িগেয় kেম ডুব েমের িশকল ধের েযেত oi 
কিড়-কাঠ sশর্ করা যায়! িঠক েসirপ জপ করেত করেত মg হেয় েগেল kেম ভগবােনর সাkাৎকার হয়।” 
 
        কালীপদ (সহােসয্, ভkেদর pিত) -- আমােদর e খুব ঠাকুর! -- জপ-ধয্ান, তপসয্া করেত হয় না! 
 
        ঠাকুেরর গলায় aসুখ কিরেতেছ। েদেবnd বিলেতেছন -- “e-কথায় আর ভুিল না।” েদেবেndর ei মেনর 
ভাব েয ঠাকুর েকবল ভkেদর ভুলাiবার জনয্ aসুখ েদখাiেতেছন। 
 
        ভেkরা িবদায় gহণ কিরেলন। রােt কেয়কিট েছাকরা ভk পালা কিরয়া থািকেবন। আজ মাsারo রােt 
থািকেবন।      
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প দশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃে র সিহত িবজয়কৃ , নেরnd, মাsার, ডাkার সরকার, মিহমাচরণ 
pভৃিত ভেkর কেথাপকথন o আনn 

 
        আজ রিববার, 10i কািতর্ক; কৃ ািdতীয়া -- 25েশ aেkাবর, 1885। ীরামকৃ  কিলকাতাs শয্ামপুকুেরর 
বািড়েত aবsান কিরেতেছন। গলার িপড়া (কয্াnার) িচিকৎসা করাiেত আিসয়ােছন। আজকাল ডাkার সরকার 
েদিখেতেছন। 
 
        ডাkােরর কােছ পরমহংসেদেবর aবsা জানাiবার জনয্ মাsারেক pতয্হ পাঠােনা হiয়া থােক। আজ 
সকােল েবলা 6৷৷ টার সময় তাঁহােক pণাম কিরয়া মাsার িজjাসা কিরেলন, “আপিন েকমন আেছন?” ীরামকৃ  
বিলেতেছন, “ডাkারেক বলেব, েশষ রােt eকমুখ জল হয়; কািশ আেছ; iতয্ািদ। িজjাসা করেব নাiব িকনা?” 
 
        মাsার 7-টার পর ডাkার সরকােরর সে  েদখা কিরেলন o সমs aবsা বিলেলন। ডাkােরর বৃd িশkক 
o di-eকজন বnু uপিsত িছেলন। ডাkার বৃd িশkকেক বিলেতেছন, মহাশয়! রাত িতনেট েথেক পরমহংেসর 
ভাবনা আরm হেয়েছ -- ঘুম নাi। eখনo পরমহংস চেলেছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkােরর eকজন বnু ডাkারেক বিলেতেছন, মহাশয়, নেত পাi পরমহংসেক েকu েকu aবতার বেল। 
আপিন েতা েরাজ েদখেছন, আপনার িক েবাধ হয়? 
 
        ডাkার -- As man I have the greatest regard for him. 
 
        মাsার (ডাkােরর বnুর pিত) -- ডাkার মহাশয় তাঁেক aনুgহ কের aেনক েদখেছন। 
 
        ডাkার -- aনুgহ! 
 
        মাsার -- আমােদর uপর, পরমহংসেদেবর uপর বলিছ না। 
 
        ডাkার -- তা নয় েহ। েতামরা জান না, আমার actual loss হেc, েরাজ েরাজ di-িতনেট call-e  
যাoয়াi হেc না। তার পরিদন আপিনi েরাগীেদর বািড় যাi, আর িফ লi না; -- আপিন িগেয় িফ েনেবা েকমন 
কের? 
 
        ীযুk মিহমা চkবতর্ীর কথা হiল। শিনবাের যখন ডাkার পরমহংসেদবেক েদিখেত যান, তখন চkবতর্ী 
uপিsত িছেলন; ডাkারেক েদিখয়া িতিন ীরামকৃ েক বিলয়ািছেলন, ‘মহাশয়, আপিন ডাkােরর aহংকার 
বাড়াবার জনয্ েরাগ কিরয়ােছন।” 
 
        মাsার (ডাkােরর pিত) -- মিহমা চkবতর্ী আপনার eখােন আেগ আসেতন। আপিন বািড়েত ডাkারী 
সােয়n-eর েলk চার িদেতন, িতিন নেত আসেতন। 
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        ডাkার -- বেট? েলাকটার িক তেমা! েদখেল -- আিম নমsার করলুম as God's Lower Third? আর 
ঈ েরর িভতর েতা (সtt, রজঃ, তমঃ) সব gণi আেছ। o কথাটা mark কেরিছেল, ‘আপিন ডাkােরর aহংকার 
বাড়াবার জনয্ েরাগ কের বেসেছন?’ 
 
        মাsার -- মিহমা চkবতর্ীর িব াস েয, পরমহংসেদব মেন করেল িনেজ বয্ারাম আরাম করেত পােরন। 
 
        ডাkার -- oঃ। তা িক হয়? আপিন বয্ারাম ভাল করা! আমরা ডাkার, আমরা েতা জািন o কয্াnার-eর 
িভতর িক আেছ! -- আমরাi আরাম করেত পাির না। uিন েতা িকছু জােনন না, uিন িকরকম কের আরাম 
করেবন! (বnুেদর pিত) -- েদখুন, েরাগ dঃসাধয্ বেট, িকnt eরা সকেল েতমিন devotee-  মেতা েসবা করেছ! 
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েষাড়শ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  েসবকসে  
 
        মাsার ডাkারেক আিসেত বিলয়া pতয্াগমন কিরেলন। খাoয়া-দাoয়ার পর েবলা-িতনটার সময় 

ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া সমs িনেবদন কিরেলন। বিলেলন, ডাkার আজ বড় apিতভ কেরেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক হেয়েছ? 
 
        মাsার -- ‘আপিন হতভাগা ডাkারেদর aহংকার বাড়াবার জনয্ েরাগ কের বেসেছন’ -- e-কথা েন 
িগছেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- েক বেলিছল? 
 
        মাsার -- মিহমা চkবতর্ী। 
 
        ীরামকৃ  -- তারপর? 
 
        মাsার -- তা মিহমা চkবতর্ীেক বেল ‘তেমাgণী ঈ র’ (God's Lower Third)  eখন ডাkার বলেছন, 
ঈ েরর সব gণ (সtt, রজঃ, তমঃ) আেছ! (পরমহংসেদেবর হাসয্) আবার আমায় বলেলন, রাত িতনেটর সময় 
ঘুম েভেঙ েগেছ আর পরমহংেসর ভাবনা। েবলা আটটার সময় বেলন, ‘eখনo পরমহংস চলেছ।’ 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- o iংরাজী পেড়েছ, oেক বলবার েজা নাi আমােক িচnা কর; তা 
আপিনi করেছ। 
 
        মাsার -- আবার বেলন, As man I have the greatest regard for him, eর মােন ei, আিম 
তাঁেক aবতার বেল মািন না। িকnt মানুষ বেল যতদূর সmব ভিk আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আর িকছু কথা হল? 
 
        মাsার -- আিম িজjাসা করলাম, ‘আজ বয্ারােমর িক বেnাবs হেব?’ ডাkার বলেলন, ‘বেnাবs আর 
আমার মাথা আর মু ু; আবার আজ েযেত হেব, আর িক বেnাবs!’ ( ীরামকৃে র হাসয্) আরo বলেলন, ‘েতামরা 
জান না েয আমার কত টাকা েরাজ েলাকসান হেc -- di-িতন জায়গায় েরাজ েযেত সময় হয় না।’ 
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সpদশ পিরেcদ 
 

িবজয়ািদ ভkসে  েpমানেn 
 
        িকয়ৎkণ পের ীযুk িবজয়কৃ  েগাsামী পরমহংসেদবেক দশর্ন কিরেত আিসেলন। সে  কেয়কিট 
bাhভk। িবজয়কৃ  ঢাকায় aেনক িদবস িছেলন। আপাততঃ পি েম aেনক তীথর্ মেণর পর সেব কিলকাতায় 
েপৗঁিছয়ােছন। আিসয়া ঠাকুর ীরামকৃ েক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। aেনেক uপিsত িছেলন, -- নেরnd, 
মিহমা চkবতর্ী, নবেগাপাল, ভূপিত, লাটু, মাsার, েছাট নেরnd iতয্ািদ aেনকgেলা ভk। 
 
        মিহমা চkবতর্ী (িবজেয়র pিত) -- মহাশয়, তীথর্ কের eেলন, aেনক েদশ েদেখ eেলন, eখন িক 
েদখেলন বলুন। 
 
        িবজয় -- িক বলব! েদখিছ, েযখােন eখন বেস আিছ, eiখােনi সব। েকবল িমেছ েঘারা! েকান েকান 
জায়গায় eঁরi eক আনা িক di আনা, েকাথাo চাির আনা, ei পযর্n। eiখােনi পূণর্ েষাল আনা েদখিছ! 
 
        মিহমা চkবতর্ী -- িঠক বলেছন, আবার iিনi েঘারান, iিনi বসান! 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- েদখ, িবজেয়র aবsা িক হেয়েছ। লkণ সব বদেল েগেছ, েযন সব আuেট 
েগেছ। আিম পরমহংেসর ঘাড় o কপাল েদেখ িচনেত পাির। বলেত পাির, পরমহংস িক না। 
 
        মিহমা চkবতর্ী -- মহাশয়! আপনার আহার কেম েগেছ? 
 
        িবজয় -- হাঁ, েবাধ হয় িগেয়েছ। ( ীরামকৃে র pিত) -- আপনার পীড়ার কথা েন েদখেত eলাম। আবার 
ঢাকা েথেক -- 
 
        ীরামকৃ  -- িক? 
 
        িবজয় েকান utর িদেলন না। খািনকkণ চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        িবজয় -- ধরা না িদেল ধরা শk। eiখােনi েষাল আনা। 
 
        ীরামকৃ  -- েকদার1 বলেল, aনয্ জায়গায় েখেত পাi না -- eখােন eেস েপট ভরা েপলুম! 
 
        মিহমা চkবতর্ী -- েপট ভরা িক? uপেচ পড়েছ! 
 
        িবজয় (হাতেজাড় কিরয়া ীরামকেৃ র pিত) -- বুেঝিছ আপিন েক! আর বলেত হেব না! 
 
                                                 
1 ীযুk েকদারনাথ চাটুেজয্ aেনকিদন ঢাকায় িছেলন। ঈ েরর কথা পড়েলi তাঁহার চkু আd র্ হiত। eকজন পরমভk। বাটী 
হািলসহর। 
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        ীরামকৃ  (ভাবs) -- যিদ তা হেয় থােক, েতা তাi। 
 
        িবজয় -- বুেঝিছ। 
 
        ei বিলয়া ীরামকৃে র পাদমূেল পিতত হiেলন o িনেজর বেk তাঁহার চরণ ধারণ কিরেলন। ীরামকৃ  
তখন ঈ রােবেশ বাহয্শূনয্ িচtািপর্েতর নয্ায় বিসয়া আেছন। 
 
        ei েpমােবশ, ei adুত দৃশয্ েদিখয়া uপিsত ভেkরা েকহ কাঁিদেতেছন, েকহ sব কিরেতেছন। যাঁহার 
েয মেনর ভাব িতিন েসi ভােব eকদৃে  ীরামকৃে র িদেক চািহয়া রিহেলন! েকহ তাঁহােক পরমভk, েকহ সাধু, 
েকহ বা সাkাৎ েদহধারী ঈ রাবতার েদিখেতেছন, যাঁহার েযমন ভাব। 
 
        মিহমাচরণ সাrনয়েন গািহেলন -- েদখ েদখ েpমমূিতর্ -- o মােঝ মােঝ েযন bhদশর্ন কিরেতেছন, ei 
ভােব বিলেতেছন -- 
 
 “তুরীয়ং সিcদানnm  ৈdতাৈdতিববিজর্তm ।” 
 
        নবেগাপাল কাঁিদেতেছন। আর eকিট ভk ভূপিত গািহেলন: 
 
 জয় জয় পরbh aপার তুিম aগময্ 
  পারাৎপর তুিম সারাৎসার। 
 সেতয্র আেলাক তুিম েpেমর আকর ভূিম, 
  ম েলর তুিম মূলাধার। 
 নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব, 
  ucিসত েশাভায় েশাভায়, 
 মহাকিব আিদকিব, ছেn uেঠ শশী রিব, 
  ছেn পুনঃ asাচেল যায়। 
 তারকা কনক কুিচ, জলদ akর rিচ, 
  গীত েলখা নীলাmর পােত। 
 ছয় ঋতু সmৎসের,  মিহমা কীতর্ন কের, 
  সুখপূণর্ চরাচর সােথ। 
 কুসুেম েতামার কািn, সিলেল েতামার শািn, 
  বjরেব rd তুিম ভীম; 
 তব ভাব গূঢ় aিত,  িক জািনেব মূঢ়মিত, 
  ধয্ায় যুগযুগাn aসীম। 
 আনেn সেব আনেn, েতামার চরণ বেn, 
  েকািট চnd েকািট সূযর্ তারা! 
 েতামাির e রচনাির, ভাব লেয় নরনারী, 
  হাহাকাের েনেt বেহ ধারা। 
 িমিল সুর, নর, ঋভু, pণেম েতামায় িবভু 
  তুিম সবর্ ম ল-আলয়; 
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 েদo jান, েদo েpম,  েদo ভিk, েদo েkম, 
  েদo েদo oপেদ আ য়। 
 
        ভূপিত আবার গািহেতেছন: 
 

[িঝঁিঝট -- (খয়রা) কীতর্ন ] 
 
  িচদানn িসnুনীের েpমানেnর লহরী। 
  মহাভাব রসলীলা িক মাধুরী মির মির 
 িবিবধ িবলাস রসpস ,   কত aিভনব ভাবতর , 
 ডুিবেছ uিঠেছ কিরেছ র ,  নবীন নবীন rপ ধির, 
   (হির হির বেল) 
 মহােযােগ সমুদয় eকাকার হiল, 
 েদশ-কাল বয্বধান েভদােভদ ঘুিচল, 
 (আশা পুিরল ের, আমার সকল সাধ িমেট েগল!) 
 eখন আনেn মািতয়া dবাh তুিলয়া, বলের মন হির হির। 
 

[ঝাঁপতাল ] 
 
 টুটল ভরম ভীিত ধরম করম নীিত 
  দূর েভল জািত কুল মান; 
 কাঁহা হাম, কাঁহা হির, pাণমন চুির কির, 
  বঁধূয়া কিরলা পয়ান; 
 (আিম েকনi বা eলাম েগা, েpমিসnুতেট), 
 ভােবেত হল েভার, aবিহঁ hদয় েমার 
  নািহ যাত আপনা পসান, 
 েpমদার কেহ হািস, ন সাধু জগবাসী, 
  eয়সািহ নূতন িবধান। 
  (িকছু ভয় নাi! ভয় নাi!) 
 
aেনকkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ  pকৃিতs হiেলন। 
 

[bhjান o ‘আ যর্ গিণত’ -- aবতােরর pেয়াজন ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- িক eকটা হয় আেবেশ; eখন লjা হেc। েযন ভূেত পায়, আিম আর আিম 
থািক না। 
 
        “e-aবsার পর গণনা হয় না। গণেত েগেল 1-7-8 eiরকম গণনা হয়।” 
 
        নেরnd -- সব eক িকনা! 
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        ীরামকৃ  -- না, eক dেয়র পার!2 
 
        মিহমাচরণ -- আjা হাঁ, ৈdতাৈdতিববিজর্তm । 
 
        ীরামকৃ  -- িহসাব পেচ যায়! পাি েতয্র dারা তাঁেক পাoয়া যায় না। িতিন শাst, -- েবদ, পুরাণ, তেntর -
- পার। হােত eকখানা বi যিদ েদিখ, jানী হেলo তাঁেক রাজিষর্ বেল কi। bhিষর্র েকান িচh থােক না। শােstর 
িক বয্বহার জােনা? eকজন িচিঠ িলেখিছল, পাঁচ েসর সেnশ o eকখানা কাপড় পাঠাiেব। েয িচিঠ েপেল েস িচিঠ 
পেড়, পাঁচ েসর সেnশ o eকখানা কাপড়, ei কথা মেন েরেখ িচিঠখানা েফেল িদেল! আর িচিঠর িক দরকার? 
 
        িবজয় -- সেnশ পাঠােনা হেয়েছ, েবাঝা েগেছ! 
 
        ীরামকৃ  -- মানুষেদহ ধারণ কের ঈ র aবতীণর্ হন। িতিন সবর্sােন সবর্ভূেত আেছন বেট, িকnt aবতার 
না হেল জীেবর আকা া পুের না, pেয়াজন েমেট না। িকরকম জােনা? গrর েযখানটা েছাঁেব, গrেক েছাঁয়াi হয় 
বেট। িশঙটা ছুঁেলo গাiটােক েছাঁয়া হল, িকnt গাiটার বাঁট েথেকi dধ হয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        মিহমা -- dধ যিদ দরকার হয়, গাiটার িশেঙ মুখ িদেল িক হেব? বাঁেট মুখ িদেত হেব। (সকেলর হাসয্)  
 
        িবজয় -- িকnt বাছুর pথম pথম eিদক-oিদক ঢুঁ মাের। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- আবার েকu হয়েতা বাছুরেক oiরকম করেত েদেখ বাঁটটা ধিরেয় েদয়। 
(সকেলর হাসয্) 
 

                                                 
2 eক dেয়র পার -- The Absolute as distinguished from the Relative. 
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a াদশ পিরেcদ 
 

ভkসে  েpমানেn 
 
        ei সকল কথা হiেতেছ, eমন সমেয় ডাkার তঁহােক েদিখবার জনয্ আিসয়া uপিsত হiেলন o আসন 
gহণ কিরেলন। িতিন বিলেতেছন, “কাল রাত িতনেট েথেক আমার ঘুম েভেঙেছ। েকবল েতামার জনয্ ভাবিছলাম, 
পােছ ঠা া েলেগ থােক। আরo কত িক ভাবিছলাম।” 
 
        ীরামকৃ  -- কািশ হেয়েছ, টািটেয়েছ; েশষ রােt eকমুখ জল, আর েযন কাঁটা িবঁধেছ। 
 
        ডাkার -- সকােল সব খবর েপেয়িছ। 
 
        মিহমাচরণ তাঁহার ভারতবষর্ মেণর কথা বিলেতেছন। বিলেলন েয, ল াdীেপ ‘লয্ািফং ময্াn ’ নাi। ডাkার 
সরকার বিলেলন, তা হেব, oটা en েকায়ার করেত হেব। (সকেলর হাসয্) 
 

[ডাkােরর বয্বসা o ঠাকুর ীরামকৃ  ] 
 
        ডাkারী কেমর্র কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- ডাkারী কমর্ খুব uচুঁ কমর্ বেল aেনেকর েবাধ আেছ। যিদ টাকা না লেয় 
পেরর dঃখ েদেখ দয়া কের েকu িচিকৎসা কের তেব েস মহৎ, কাজিটo মহৎ। িকnt টাকা লেয় e-সব কাজ 
করেত করেত মানুষ িনদর্য় হেয় যায়। বয্বসার ভােব টাকার জনয্ হাগা, বােহয্র রঙ ei সব েদখা -- নীেচর কাজ। 
 
        ডাkার -- তা যিদ ধু কের, কাজ খারাপ বেট। েতামার কােছ বলা েগৗরব করা -- 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, ডাkারী কােজ িনঃsাথর্ভােব যিদ পেরর uপকার করা হয়, তাহেল খুব ভাল। 
 
        “তা েয কমর্i েলােক কrক না েকন, সংসারী বয্িkর মােঝ মােঝ সাধুস  বড় দরকার। ঈ ের ভিk 
থাকেল েলােক সাধুস  আপিন খঁুেজ লয়। আিম uপমা িদi -- গাঁজােখার গাঁজােখােরর সে  থােক, aনয্ েলাক 
েদখেল মুখ িনচু কের চেল যায়, বা লুিকেয় পেড়। িকnt আর-eকজন গাঁজােখার েদখেল মহা আনn। হয়েতা 
েকালাকুিল কের। (সকেলর হাসয্) আবার শকুিন শকুিনর সে  থােক।” 
 

[সাধুর সবর্জীেব দয়া ] 
 
        ডাkার -- আবার কােকর ভেয় শকুিন পালায়। আিম বিল ধু মানুষ েকন, সব জীেবরi েসবা করা uিচত। 
আিম pায়i চড়ুi পািখেক ময়দা িদi। েছাট েছাট ময়দার gিল কের ছঁুেড় েফিল, আর ছােদ ঝাঁেক ঝাঁেক চড়ুi 
পািখ eেস খায়। 
 
        ীরামকৃ  -- বাঃ, eটা খুব কথা। জীবেক খাoয়ােনা সাধুর কাজ; সাধুরা িপঁপেড়েদর িচিন েদয়। 
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        ডাkার -- আজ গান হেব না? 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- eকটু গান কর না। 
 
        নেরnd গািহেতেছন, তানপুরা সে । aনয্ বাজনাo হiেত লািগল -- 
 
 সুnর েতামার নাম দীন-শরণ েহ, 
 বিরেষ aমৃতধার, জুড়ায় বণ o pাণরমণ েহ। 
 eক তব নাম ধন, aমৃত-ভবন েহ, 
 aমর হয় েসiজন, েয কের কীতর্ন েহ। 
 গভীর িবষাদরািশ িনেমেষ িবনােশ, 
 যখিন তব নামসুধা বেণ পরেশ; 
 hদয় মধুময় তব নাম গােন, 
 হয় েহ hদয়নাথ, িচদানn ঘন েহ। 
 
        গান - আমায় েদ মা পাগল কের। 
 আর কাজ নাi মা jান িবচাের ৷৷ 
 (bhময়ী েদ মা পাগল ক’ের) 
 (oমা) েতামার েpেমর সুরা, পােন কর মােতায়ারা, 
 oমা ভkিচtহরা ডুবাo েpমসাগের ৷৷ 
 েতামার e পাগলাগারেদ, েকহ হােস েকহ কাঁেদ, 
  েকহ নােচ আনn ভের; 
 ঈশা বুd ীৈচতনয্ oমা েpেমর ভের aৈচতনয্, 
 হায় কেব হব মা ধনয্, (oমা) িমেশ তার িভতের ৷৷ 
 
        গােনর পর আবার adুত দৃশয্। সকেলi ভােব unt। পি ত পাি তয্ািভমান তয্াগ কিরয়া দাঁড়াiয়ােছন। 
বলেছন, “আমায় েদ মা পাগল কের, আর কাজ নাi jান িবচাের।” িবজয় সবর্pথেম আসনতয্াগ কিরয়া 
ভােবাnt হiয়া দাঁড়াiয়ােছন। তাহার পের ীরামকৃ । ঠাকুর েদেহর কিঠন aসাধয্ বয্ািধ eেকবাের ভুিলয়া 
িগয়ােছন। ডাkার সmুেখ। িতিনo দাঁড়াiেয়েছন। েরাগীরo hঁশ নাi, ডাkােররo hঁশ নাi। েছাট নেরেনর 
ভাবসমািধ হiল। লাটুরo ভাবসমািধ হiল। ডাkার সােয়n্  পিড়য়ােছন, িকnt aবাk  হiয়া ei adুত বয্াপার 
েদিখেত লািগেলন। েদিখেলন, যাঁহােদর ভাব হiয়ােছ, তাঁহােদর বাহয্ ৈচতনয্ িকছুi নাi, সকেলi িsর, িনsn; 
ভাব uপশম হiেল েকহ কাঁিদেতেছন, েকহ েকহ হািসেতেছন। েযন কতকgিল মাতাল eকt হiয়ােছ। 
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ভkসে  -- ীরামকৃ  o েkাধজয় 
 
        ei কাে র পর সকেল আবার আসন gহণ কিরেলন। রাত আটটা হiয়া িগয়ােছ। আবার কথাবাতর্া হiেত 
লািগল। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- ei যা ভাব-টাব েদখেল েতামার সােয়n িক বেল? েতামার িক e-সব ঢঙ 
েবাধ হয়? 
 
        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- েযখােন eত েলােকর হেc েসখােন natural (আnিরক) েবাধ হয়, ঢঙ 
েবাধ হয় না। (নেরেndর pিত) যখন তুিম গািcেল ‘েদ মা পাগল কের, আর কাজ নাi মা jান িবচাের’ তখন আর 
থাকেত পাির নাi। দাঁড়াi আর িক! তারপর aেনক কে  ভাব চাপলুম; ভাবলুম েয display করা হেব না। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত, সহােসয্) -- তুিম েয aটল aচল সুেমrবৎ। (সকেলর হাসয্) তুিম গmীরাtা, 
rপসনাতেনর ভাব েকu েটর েপেতা না -- যিদ েডাবােত হািত নােম, তাহেলi েতালপাড় হেয় যায়। িকnt সােয়র 
দীিঘেত নামেল েতালপাড় হয় না। েকu হয়েতা েটরo পায় না। ীমতী সখীেক বলেলন, ‘সিখ, েতারা েতা কৃে র 
িবরেহ কত কাঁদিছস। িকnt  েদখ, আিম েয কিঠন, আমার চেk eকিবnুo জল নাi।’ তখন বৃnা বলেলন, সিখ, 
েতার চেk জল নাi, তার aেনক মােন আেছ। েতার hদেয় িবরহ aিg সদা jলেছ; চেk জল uঠেছ আর েসi 
aিgর তােপ িকেয় যােc! 
 
        ডাkার -- েতামার সে  েতা কথায় পারবার েজা নাi। (হাসয্) 
 
        kেম aনয্ কথা পিড়ল। ীরামকৃ  িনেজর pথম ভাবাবsা বণর্না কিরেতিছেলন। আর কাম-েkাধািদ 
িকrেপ বশ কিরেত হয়। 
 
        ডাkার -- তুিম ভােব পেড়িছেল, আর-eকজন d  েলাক েতামায় বুট জুতার েগাঁজা েমেরিছল -- েস-সব 
কথা েনিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েস কালীঘােটর চnd হালদার। েসেজাবাবুর কােছ pায় আসত। আিম ঈ েরর আেবেশ মািটেত 
anকাের পেড় আিছ। চnd হালদার ভাবত, আিম ঢঙ কের oiরকম হয় থািক, বাবুর িpয়পাt হব বেল। েস 
anকাের eেস বুট জুতার েগাঁজা িদেত লাগল। গােয় দাগ হেয়িছল। সবাi বেল, েসেজাবাবুেক বেল েদoয়া যাক। 
আিম বারণ করলমু। 
 
        ডাkার -- eo ঈ েরর েখলা; oেতo েলাক িশখেব, েkাধ িকরকম কের বশীভতূ করেত হয়। kমা কােক 
বেল, েলাক িশখেব। 
 

[িবজয় o নেরেndর ঈ রীয় rপ দশর্ন ] 
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        iিতমেধয্ ঠাকুর ীরামকৃে র সmুেখ িবজেয়র সে  ভkেদর aেনক কথাবাতর্া হiেতেছ। 
 
        িবজয় -- েক eকজন আমার সে  সদা-সবর্দা থােকন, আিম দূের থাকেলo িতিন জািনেয় েদন, েকাথায় িক 
হেc। 
 
        নেরnd -- Guardian angel-eর   মেতা। 
 
        িবজয় -- ঢাকায় eঁেক (পরমহংসেদবেক) েদেখিছ! গা ছঁুেয়। 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- েস তেব আর-eকজন! 
 
        নেরnd -- আিমo eঁেক িনেজ aেনকবার েদেখিছ! (িবজেয়র pিত) তাi িক কের বলব -- আপনার কথা 
িব াস কির না। 
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ীরামকৃ  -- িগিরশ, মাsার, েছাট নেরnd, কালী, শরৎ রাখাল, ডাkার সরকার pভৃিত ভkসে  
 

        পরিদন আি েনর কৃ া তৃতীয়া িতিথ, েসামবার, 11i কািতর্ক -- 26েশ aেkাবর, 1885। 
ী ীপরমহংসেদব কিলকাতায় oi শয্ামপুকুেরর বাটীেত িচিকৎসাথর্ রিহয়ােছন। ডাkার সরকার িচিকৎসা 

কিরেতেছন। pায় pতয্হ আেসন, আর তাঁহার িনকট পীড়ার সংবাদ লiয়া েলাক সবর্দা যাতায়াত কের। 
 
        শরৎকাল। কেয়কিদন হiল শারদীয়া dগর্াপূজা হiয়া িগয়ােছ। e মেহাৎসব ীরামকৃে র িশষয্ম লী হষর্-
িবষােদ aিতবািহত কিরয়ােছন। িতন মাস ধিরয়া grেদেবর কিঠন পীড়া -- ক েদেশ -- কয্াnার। সরকার iতয্িদ 
ডাkার iি ত কিরয়ােছন, পীড়া িচিকৎসার aসাধয্। হতভাগয্ িশেষয্রা e-কথা িনয়া eকােn নীরেব ar 
িবসজর্ন কেরন। ekেণ ei শয্ামপুকুেরর বাটীেত আেছন। িশষয্রা pাণপেণ ীরামকৃে র েসবা কিরেতেছন। 
নেরndািদ েকৗমারৈবরাগয্যুk িশষয্গণ ei মহতী েসবা uপলেk কািমনী-কা ন-তয্াগpদশর্ী েসাপান আেরাহণ 
কিরেত সেব িশিখেতেছন। 
 
        eত পীড়া িকnt দেল দেল েলাক দশর্ন কিরেত আিসেতেছন -- ীরামকৃে র কােছ আিসেলi শািn o 
আনn হয়। aেহতুক-কৃপািসnু! দয়ার iয়tা নাi -- সকেলর সে i কথা কিহেতেছন, িকেস তাহােদর ম ল হয়। 
েশেষ ডাkােররা, িবেশষতঃ ডাkার সরকার, কথা কিহেত eেকবাের িনেষধ কিরেলন। িকnt ডাkার িনেজ 6।7 
ঘ া কিরয়া থােকন। িতিন বেলন, “আর কাহারo সিহত কথা কoয়া হেব না, েকবল আমার সে  কথা কiেব।” 
 
        ীরামকৃে র কথামৃত পান কিরয়া ডাkার eেকবাের মুg হiয়া যান। তাi eতkণ ধিরয়া বিসয়া থােকন। 
 
        েবলা দশটার সময় ডাkারেক সংবাদ িদবার জনয্ মাsার যাiেবন, তাi ঠাকুর ীরামকৃে র সিহত 
কথাবাতর্া হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- aসুখটা খুব হাlা হেয়েছ। খুব ভাল আিছ। আcা, তেব ঔষেধ িক erপ 
হেয়েছ? তাহেল oi ঔষধটা খাi না েকন? 
 
        মাsার -- আিম ডাkােরর কােছ যািc, তাঁেক সব বলব; িতিন যা ভাল হয় তাi বলেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, পূণর্1 di-িতনিদন আেস নাi, বড় মন েকমন কেc। 
 
        মাsার -- কালীবাবু, তুিম যাo না পূণর্েক ডাকেত। 
 
        কালী -- ei যাব। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ডাkােরর েছেলিট েবশ! eকবার আসেত বেলা। 

                                                 
1 ীযুk পূণর্চেndর বয়স 14।15 
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মাsার o ডাkার সংবাদ 
 
        মাsার ডাkােরর বািড় uপিsত হiয়া েদিখেলন, ডাkার di-eকজন বnু সে  বিসয়া আেছন। 
 
        ডাkার (মাsােরর pিত) -- ei eকিমিনট হল েতামার কথা কিcলাম। দশটায় আসেব বলেল, েদড় ঘ া 
বেস। ভাবলুম, েকমন আেছন, িক হল। (বnুেক) ‘oেহ েসi গানটা গাo েতা’। 
 
        বnু গািহেতেছন: 
 
 কর তাঁর নাম গান, যতিদন েদেহ রেহ pাণ। 
 যাঁর মিহমা jলn েজয্ািতঃ, জগৎ কের েহ আেলা; 
 েsাত বেহ েpমপীযূষ-বাির, সকল জীব সূখকারী েহ। 
 কrণা sিরেয় তনু হয় পুলিকত বােকয্ বিলেত িক পাির। 
 যাঁর pসােদ eক মুহূেতর্ সকল েশাক aপসাির েহ। 
 uেc িনেচ েদশ েদশােn, জলগেভর্, িক আকােশ; 
 an েকাথা তাঁর, an েকাথা তাঁর, ei সেব সদা িজjােস েহ। 
 েচতন িনেকতন পরশ রতন েসi নয়ন aিনেমষ, 
 িনর ন েসi, যাঁর দরশেন, নািহ রেহ dঃখ েলশ েহ। 
 
        ডাkার (মাsারেক) -- গানিট খুব ভাল, -- নয়? oiখানিট েকমন? 
 
 ‘an েকাথা তাঁর, an েকাথা তাঁর, ei সেব সদা িজjােস।’ 
 
        মাsার -- হাঁ, o-খানিট বড় চমৎকার! খুব aনেnর ভাব। 
 
        ডাkার (সেsেহ) -- aেনক েবলা হেয়েছ, তুিম েখেয়েছা েতা? আমার দশটার মেধয্ খাoয়া হেয় যায়, 
তারপর আিম ডাkারী করেত েবri। না েখেয় েবrেল aসুখ কের। oেহ, eকিদন েতামােদর খাoয়াব মেন 
কেরিছ। 
 
        মাsার -- তা েবশ েতা, মহাশয়। 
 
        ডাkার -- আcা, eখােন না েসখােন? েতামরা যা বল। -- 
 
        মাsার -- মহাশয়, eiখােনi েহাক, আর েসiখােনi েহাক, সকেল আhাদ কের খাব। 
 
        eiবার মা কালীর কথা হiেতেছ। 
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        ডাkার -- কালী েতা eকজন সাঁoতালী মাগী। (মাsােরর ucহাসয্) 
 
        মাsার -- o-কথা েকাথায় আেছ? 
 
        ডাkার -- েনিছ eiরকম। (মাsােরর হাসয্) 
 
        পূবর্িদন ীযুk িবজয়কৃ  o aনয্ানয্ ভেkর ভাবসমািধ হiয়ািছল। ডাkারo uপিsত িছেলন। েসi কথা 
হiেতেছ। 
 
        ডাkার -- ভাব েতা েদখলমু। েবিশ ভাব িক ভাল? 
 
        মাsার -- পরমহংসেদব বেল েয, ঈ রিচnা কের েয ভাব হয় তা েবিশ হেল েকান kিত হয় না। িতিন 
বেলন েয মিণর েজয্ািতেত আেলা হয় আর শরীর িsg হয়, িকnt গা পুেড় যায় না! 
 
        ডাkার -- মিণর েজয্ািতঃ; o েয Reflected light! 
 
        মাsার -- িতিন আরo বেলন, aমৃতসেরাবের ডুবেল মানুষ মের যায় না। ঈ র aমৃেতর সেরাবর। তাঁেত 
ডুবেল মানুেষর aিন  হয় না; বরং মানুষ aমর হয়। aবশয্ যিদ ঈ ের িব াস থােক। 
 
        ডাkার -- হাঁ, তা বেট। 
 
        ডাkার গািড়েত uিঠেলন, d-চািরিট েরাগী েদিখয়া পরমহংসেদবেক েদিখেত যাiেবন। পেথ আবার 
মাsােরর সে  কথা হiেত লািগল। ‘চkবতর্ীর aহংকার’ ডাkার ei কথা তুিলেলন। 
 
        মাsার -- পরমহংসেদেবর কােছ তাঁর যাoয়া-আসা আেছ। aহংকার যিদ থােক, িকছুিদেনর মেধয্ আর 
থাকেব না। তাঁর কােছ বসেল জীেবর aহংকার পলায়ন কের aহংকার চূণর্ হয়। oখােন aহংকার নাi িক না, তাi। 
িনরহংকােরর িনকট আসেল aহংকার পািলেয় খায়। েদখুন, িবদয্াসাগর মহাশয় aত বড়েলাক, কত িবনয় আর 
নmতা েদিখেয়েছন। পরমহংসেদব তাঁেক েদখেত িগেয়িছেলন, বাdড়বাগােনর বািড়েত। যখন িবদায় লন, রাত 
তখন 9টা। িবদয্াসাগর লাiেbরীঘর েথেক বরাবর সে  সে , িনেজ eক-eকবার বািত ধের, eেস গািড়েত তুেল 
িদেলন; আর িবদােয়র সময় হাতেজাড় কের রিহেলন। 
 
        ডাkার -- আcা, eঁর িবষয় িবদয্াসাগর মহাশেয়র িক মত? 
 
        মাsার -- েসিদন খুব ভিk কেরিছেলন। তেব কথা কেয় েদেখিছ, ৈব েবরা যােক ভাব-টাব বেল, েস বড় 
ভালবােসন না। আপনার মেতর মেতা। 
 
        ডাkার -- হাতেজাড় করা, পােয় মাথা েদoয়া, আিম o-সব ভালবািস না। মাথাo যা, পাo তা। তেব যার 
পা aনয্ jান আেছ, েস কrক। 
 
        মাsার -- আপিন ভাব-টাব ভালবােসন না। পরমহংসেদব আপনােক ‘গmীরাtা’ মােঝ মােঝ বেলন, েবাধ 
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হয় মেন আেছ। িতi কাল আপনােক বেলিছেলন েয, েডাবােত হািত নামেল জল েতালপাড় হয়, িকnt সােয়র দীিঘ 
বড়, তােত হািত নামেল জল নেড়o না। গmীরাtার িভতর ভাবহsী নামেল তার িকছু করেত পাের না। িতিন 
বেলন, আপিন ‘গmীরাtা’। 
 
        ডাkার -- I don't deserve the Compliment, ভাব আর িক? feelings; ভিk, আর aনয্ানয্ 
feelings -- েবিশ হেল েকu চাপেত পাের, েকu পাের না। 
 
        মাsার -- Explanation েকu িদেত পাের eকরকম কের -- েকu পাের না; িকnt মহাশয়, ভাবভিk 
িজিনসটা aপূবর্ সামgী। Stebbing on Darwinism আপনার library-েত  েদখলাম। Stebbing বেলন, 
Human mind যার dারাi হuক -- evolution dারাi েহাক বা ঈ র আলাদা বেস সৃি i কrন -- 
equally wonderful. িতিন eকিট েবশ uপমা িদেয়েছন -- theory of light. Whether you know 
the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful. 
 
        ডাkার -- হাঁ; আর েদেখেছা, Stebbing Darwinism মােন, আবার God মােন। 
 
        আবার পরমহংসেদেবর কথা পিড়ল। 
 
        ডাkার -- iিন (পরমহংসেদব) েদখিছ কালীর uপাসক। 
 
        মাsার -- তাঁর ‘কালী’ মােন আলাদা। েবদ যাঁেক পরমbh বেল, িতিন তাঁেকi কালী বেলন। মুসলমান 
যাঁেক আlা বেল, ী ান যাঁেক গড্  বেল, িতিন তাঁেকi কালী বেলন। িতিন aেনক ঈ র েদেখন না। eক েদেখন। 
পুরাতন bhjানীরা যাঁেক bh বেল েগেছন। েযাগীরা যাঁেক আtা বেলন, ভেkরা যাঁেক ভগবান বেলন, 
পরমহংসেদব তাঁেকi কালী বেলন। 
 
        “তাঁর কােছ েনিছ, eকজেনর eকিট গামলা িছল, তােত রঙ িছল। কাr কাপড় েছাপাবার দরকার হেল 
তার কােছ েযত। েস িজjাসা করত, তুিম িক রেঙ েছাপােত চাo। েলাকিট যিদ বলত সবুজ রঙ, তাহেল 
কাপড়খািন গামলার রেঙ ডুিবেয় িফিরেয় িদত; o বলত, ei লo েতামার সবুজ রেঙ েছাপােনা কাপড়। যিদ েকহ 
বলত লাল রঙ, েসi গামলায় কাপড়খািন ছুিপেয় েস বলত, ei লo েতামার লােল েছাপােনা কাপড়। ei eক 
গামলার রেঙ সবুজ, নীল, হলেদ, সব রেঙর কাপড় েছাপােনা হত। ei adুত বয্াপার েদেখ eকজন েলাক বলেল, 
বাবু আিম িক রঙ চাi বলব? তুিম িনেজ েয রেঙ ছুেপেছা আমায় েসi রঙ দাo। েসirপ পরমহংসেদেবর িভতের 
সব ভাব আেছ, -- সব ধেমর্র, সব সmpদােয়র েলাক তাঁর কােছ শািn পায় o আনn পায়। তাঁর েয িক ভাব, িক 
গভীর aবsা, তা েক বুঝেব?” 
 
        ডাkার -- All things to all men! তাo ভাল নয় although St. Paul says it. 
 
        মাsার -- পরমহংসেদেবর aবsা েক বুঝেব? তাঁর মুেখ েনিছ, সুতার বয্বসা না করেল 40 নং সুতা আর 
41 নং সুতার pেভদ বুঝা যায় না। েপnার না হেল েপnার-eর আটর্ বুঝা যায় না। মহাপুrেষর গভীর ভাব। 
kাis-eর নয্ায় না হেল kাis-eর ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসেদেবর ei গভীর ভাব হয়েতা kাis যা 
বেলিছেলন তাi -- Be perfect as your Father in heaven is perfect. 
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        ডাkার -- আcা, তাঁর aসুেখর তদারক েতামরা িকrপ কর? 
 
        মাsার -- আপাততঃ, pতয্হ eকজন সুপাr in েট  কেরন, যাঁহােদর বয়স েবিশ। েকানিদন িগিরশবাবু, 
েকানিদন রামবাবু, েকানিদন বলরামবাবু, েকানিদন সুেরশবাবু, েকানিদন নবেগাপাল, েকানিদন কালীবাবু, 
eiরকম। 
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dািবংশ পিরেcদ 
 

ভkসে  -- ধু পাি েতয্ িক আেছ? 
 
        ei সকল কথা হiেত হiেত ী ীঠাকুর পরমহংসেদব শয্মপুকুের েয বািড়েত িচিকৎসাথর্ aবsান 
কিরেতেছন, েসi বািড়র সmুেখ ডাkােরর গািড় আিসয়া লািগল। তখন েবলা 1টা। ঠাকুর েদাতলার ঘের বিসয়া 
আেছন। aনকgিল ভk সmুেখ uপিব ; তnেধয্ ীযুk িগিরশ েঘাষ, েছাট নেরnd, শরৎ iতয্ািদ। সকেলর দৃি  
েসi মহােযাগী সদানn মহাপুrেষর িদেক। সকেল েযন মntমুg সেপর্র নয্ায় েরাজার সmুেখ বিসয়া আেছন। 
aথবা বরেক লiয়া বরযাtীরা েযন আনn কিরেতেছন। ডাkার o মাsার আিসয়া pণাম কিরয়া আসন gহণ 
কিরেলন। 
 
        ডাkারেক েদিখয়া হািসেত হািসেত ীরামকৃ  বিলেতেছন, “আজ েবশ ভাল আিছ।” 
 
        kেম ভkসে  ঈ র সmnীয় aেনক কথাবাতর্া চিলেত লািগল। 
 

[পূবর্কথা -- রামনারায়ণ ডাkার -- বি ম সংবাদ ] 
 
        ীরামকৃ  -- ধু পি ত িক হেব, যিদ িবেবক-ৈবরাগয্ না থােক। ঈ েরর পাদপd িচnা করেল আমার 
eকিট aবsা হয়। পরেনর কাপড় পেড় যায়, িশ   িশড় কের পা েথেক মাথা পযর্n িক eকটা uেঠ। তখন সকলেক 
তৃণjান হয়। পি েতর যিদ েদিখ িবেবক নাi, ঈ ের ভালবাসা নাi, খড়কুেটা মেন হয়। 
 
        “রামনারায়ণ ডাkার আমার সে  তকর্ করিছল; হঠাৎ েসi aবsাটা হল। তারপর তাঁেক বললুম, তুিম িক 
বলেছা? তাঁেক তকর্ কের িক বুঝেব! তাঁর সৃি i বা িক বুঝেব। েতামার েতা ভারী েতঁেত বুিd। আমার aবsা েদেখ 
েস কাঁদেত লাগল -- আর আমার পা িটপেত লাগল।” 
 
        ডাkার -- রামনারায়ণ ডাkার িহn ু িক না! আবার ফুল-চnন লয়! সতয্ িহn ু িক না। 
 
        মাsার (sগতঃ) -- ডাkার বেলিছেলন, আিম শাঁকঘ ায় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- বি ম েতামােদর eকজন পি ত। বি েমর1 সে  েদখা হেয়িছল -- আিম িজjাসা করলুম, 
মানুেষর কতর্বয্ িক? তা বেল, ‘আহার, িনdা আর ৈমথুন।’ ei সকল কথাবাতর্া েন আমার ঘৃণা হল। বললুম েয, 
েতামার e িকরকম কথা! তুিম েতা বড় ছয্াঁc ড়া। যা সব রাতিদন িচnা করেছা, কােজ করেছা, তাi আবার মুখ 
িদেয় েবrেc। মূেলা েখেলi মূেলার েঢঁকুর uেঠ। তারপর aেনক ঈ রীয় কথা হল। ঘের সংকীতর্ন হল। আিম 
আবার নাচলুম। তখন বেল, মহাশয়! আমােদর oখােন eকবার যােবন। আিম বললুম, েস ঈ েরর icা। তখন 
বেল, আমােদর েসখােনo ভk আেছ, েদখেবন। আিম হাসেত হাসেত বললুম, িক রকম ভk আেছ েগা? 
‘েগাপাল!’ ‘েগাপাল!’ যারা বেলিছল, েসiরকম ভk নািক? 
 
                                                 
1 কিলকাতা েবেনেটালা িনবাসী েডপুিট ময্ািজেsট পরমভk ীaধরলাল েসেনর বাটীেত ীযুk বি মচnd চাটুেজয্র সিহত 

ী ীপরমহংসেদেবর েদখা হiয়ািছল। বি মবাবু তাঁহােক ei eকবার মাt দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
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        ডাkার -- ‘েগাপাল!’ ‘েগাপাল।’ েস বয্াপারটা িক? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকিট সয্াকরার েদাকান িছল। বড় ভk, পরম ৈব ব -- গলায় মালা, কপােল 
িতলক, হেs হিরনােমর মালা। সকেল িব াস কের oi েদাকােনi আেস, ভােব eরা পরমভk, কখনo ঠকােত 
যােব না। eকদল খেdর eেল েদখত েকানo কািরগর বলেছ ‘েকশব!’ ‘েকশব!’ আর-eকজন কািরগর খািনক 
পের নাম করেছ ‘েগাপাল!’ ‘েগাপাল!’ আবার খািনকkণ পের eকজন কািরগর বলেছ, ‘হির’, ‘হির’, তারপর 
েকu বলেছ ‘হর; হর!’ কােজ কােজi eত ভগবােনর নাম েদেখ খিরdােররা সহেজi মেন করত, e-সয্াকরা aিত 
utম েলাক। -- িকnt বয্াপারটা িক জােনা? েয বলেল, ‘েকশব, েকশব!’ তার মেনর ভাব, e-সব (খেdর) েক? েয 
বলেল ‘েগাপাল! েগাপাল!’ তার aথর্ ei েয আিম eেদর েচেয় েচেয় েদখলুম, eরা গrর পাল। (হাসয্) েয বলেল 
‘হির হির’ -- তার aথর্ ei েয, যিদ গrর পাল, তেব হির aথর্াৎ হরণ কির। (হাসয্) েয বলেল, ‘হর হর!’ -- তার 
মােন ei -- তেব হরণ কর, হরণ কর; eরা েতা গrর পাল! (হাসয্) 
 
        “েসেজাবাবুর সে  আর-eকজায়গায় িগেয়িছলাম; aেনক পি ত আমার সে  িবচার করেত eেসিছল। 
আিম েতা মুখুয্! (সকেলর হাসয্) তারা আমার েসi aবsা েদখেল, আর আমার সে  কথাবাতর্া হেল বলেল, 
মহাশয়! আেগ যা পেড়িছ, েতামার সে  কথা কেয় েস সব পড়া িবদয্া সব থু হেয় েগল! eখন বুেঝিছ, তাঁর কৃপা 
হেল jােনর aভাব থােক না, মূখর্ িবdান হয়, েবাবার কথা ফুেট! তাi বলিছ, বi পড়েলi পি ত হয় না।” 
 

[পূবর্কথা -- pথম সমািধ -- আিবভর্াব o মূেখর্র কে  সরsতী ] 
 
        “হাঁ, তাঁর কৃপা হেল jােনর িক আর aভাব থােক? েদখ না, আিম মুখুয্, িকছুi জািন না, তেব e-সব কথা 
বেল েক? আবার e-jােনর ভা ার akয়। o েদেশ ধান মােপ, ‘রােম রাম, রােম রাম’, বলেত বলেত। eকজন 
মােপ, আর যাi ফুিরেয় আেস, আর-eকজন রাশ েঠেল েদয়। তার কমর্i oi, ফুরােলi রাশ েঠেল। আিমo যা 
কথা কেয় যাi, ফুিরেয় আেস আেস হয়, মা আমার aমিন তাঁর akয় jান-ভা ােরর রাশ েঠেল েদন! 
 
        “েছেলেবলায় তাঁর আিবর্ভাব হেয়িছল। eগােরা বছেরর সময় মােঠর uপর িক েদখলুম! সবাi বলেল, 
েবhশঁ হেয় িগছলুম, েকান সাড় িছল না। েসi িদন েথেক আর-eকরকম হেয় েগলুম। িনেজর িভতর আর-
eকজনেক েদখেত লাগলাম! যখন ঠাকুর পূজা করেত েযতুম, হাতটা aেনক সময় ঠাকুেরর িদেক না িগেয় িনেজর 
মাথার uপর আসত, আর ফুল মাথায় িদতুম! েয েছাকরা আমার কােছ থাকত, েস আমার কােছ আসত না; বলত, 
েতামার মুেখ িক eক েজয্ািতঃ েদখিছ, েতামার েবিশ কােছ েযেত ভয় হয়!” 
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tেয়ািবংশ পিরেcদ 
 

 FREE WILL OR GOD'S WILL 
 

‘যntাrঢ়ািন মায়য়া’ 
 
        ীরামকৃ  -- আিম েতা মুখুয্, আিম িকছু জািন না, তেব e-সব বেল েক? আিম বিল, ‘মা, আিম যnt, তুিম 
যntী; আিম ঘর, তুিম ঘরণী; আিম রথ, তুিম রথী; েযমন করাo েতমিন কির, েযমন বলাo েতমিন বিল, েযমন 
চালাo েতমিন চিল; নাহং নাহং, তঁুh তঁুh।’ তাঁরi জয়; আিম েতা েকবল যnt মাt! ীমতী যখন সহsধারা কলসী 
লেয় যািcেলন, জল eকটুকুo পেড় নাi, সকেল তাঁর pশংসা করেত লাহল; বেল eমন সতী হেব না। তখন 

ীমতী বলেলন, ‘েতামরা আমার জয় েকন দাo; বল, কৃে র জয়, কৃে র জয়! আিম তাঁর দাসী মাt।’ oi 
aবsায় ভােব িবজয়েক বুেক পা িদলুম; eিদেক েতা িবজয়েক eত ভিk কির, েসi িবজেয়র গােয় পা িদলুম, তার 
িক বল েদিখ! 
 
        ডাkার -- তারপর সাবধান হoয়া uিচত। 
 
        ীরামকৃ  (হাতেজাড় কের) -- আিম িক করব? েসi aবsাটা eেল েবhশঁ হেয় যাi! িক কির, িকছুi 
জানেত পাির না। 
 
        ডাkার -- সাবধান হoয়া uিচত, হাতেজাড় করেল িক হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- তখন িক আিম িকছু করেত পাির? -- তেব তুিম আমার aবsা িক মেন কর? যিদ ঢঙ মেন 
কর তাহেল েতামার সােয়n-মােয়n সব ছাi পেড়েছা। 
 
        ডাkার -- মহাশয়, যিদ ঢঙ মেন কির তাহেল িক eত আিস? ei েদখ, সব কাজ েফেল eখােন আিস; কত 
েরাগীর বািড় েযেত পাির না, eখােন eেস ছয়-সাত ঘ া ধের থািক। 
 

[‘ন েযাৎসয্’ -- ভগবd গীতা -- ঈ রi কতর্া, aজুর্ন যnt ] 
 
        ীরামকৃ  -- েসেজাবাবুেক বেলিছলাম, তুিম মেন কেরা না, তুিম eকটা বড়মানুষ, আমায় মানেছা বেল 
আিম কৃতাথর্ হেয় েগলুম! তা তুিম মােনা আর নাi মােনা। তেব eকিট কথা আেছ -- মানুষ িক করেব, িতিনi 
মানােবন। ঈ রীয় শিkর কােছ মানুষ খড়কুেটা! 
 
        ডাkার -- তুিম িক মেন কেরেছা aমুক মাড় েতামায় েমেনেছ বেল আিম েতামায় মানব? তেব েতামায় 
সmান কির বেট, েতামায় িরগাডর্ কির, মানুষেক েযমন িরগাডর্ কের -- 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক মানেত বলিছ গা? 
 
        িগিরশ েঘাষ -- uিন িক আপনােক মানেত বলেছন? 
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        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- তুিম িক বলেছা -- ঈ েরর icা? 
 
        ীরামকৃ  -- তেব আর িক বলিছ! ঈ রীয় শিkর কােছ মানুষ িক করেব? aজুর্ন কুrেkt যুেd বলেলন, 
আিম যুd করেত পারব না, jািত বধ করা আমার কমর্ নয়। ীকৃ  বলেলন -- ‘aজুর্ন! েতামায় যুd করেতi হেব, 
েতামার sভােব করােব!’ ীকৃ  সব েদিখেয় িদেলন, ei ei েলাক মের রেয়েছ।1 িশখরা ঠাকুর বািড়েত 
eেসিছল; তাঁেদর মেত a t গােছ েয পাতা নড়েছ, েসo ঈ েরর icায় -- তাঁর icা বi eকিট পাতাo নড়বার 
েজা নাi! 
 

[Liberty or Necessity? -- Influence of Motives] 
 
        ডাkার -- যিদ ঈ েরর icা, তেব তুিম বেকা েকন? েলাকেদর jান েদবার জনয্ কথা কo েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- বলােcন, তাi বিল। ‘আিম যnt -- তুিম যntী।’ 
 
        ডাkার -- যnt েতা বলেছা; হয় তাi বল, নয় চুপ কের থােকা। সবi ঈ র। 
 
        িগিরশ -- মসাi, যা মেন কrন। িকnt িতিন করান তাi কির। A single step against the 
Almighty will (তাঁর icার pিতকূেল eক পা) েকu েযেত পাের? 
 
        ডাkার -- Free Will িতিনi িদেয়েছন েতা। আিম মেন করেল ঈ র িচnা করেত পাির, আবার না 
করেল না করেত পাির। 
 
        িগিরশ -- আপনার ঈ রিচnা বা aনয্ েকান সৎকাজ ভাল লােগ বেল কেরন। আপিন কেরন না, েসi ভাল 
লাগাটা করায়। 
 
        ডাkার -- েকন, আিম কতর্বয্ কমর্ বেল কির -- 
 
        িগিরশ -- েসo কতর্বয্ কমর্ করেত ভাল লােগ বেল! 
 
        ডাkার -- মেন কর eকিট েছেল পুেড় যােc; তােক বাঁচােত যাoয়া কতর্বয্ েবােধ -- 
 
        িগিরশ -- েছেলিটেক বাঁচােত আনn হয়, তাi আgেনর িভতর যান; আনn আপনােক িনেয় যায়। চােটর 
েলােভ gিল খাoয়া! (সকেলর হাসয্) 
 

[“jানং েjয়ং পিরjাতা িtিবধা কমর্েচাদনা” ]2 
 
        ীরামকৃ  -- কমর্ করেত েগেল আেগ eকিট িব াস চাi, েসi সে  িজিনসিট মেন কের আনn হয়, তেব 
                                                 
1 মৈয়ৈবেত িনহতাঃ পূবর্েমব, িনিমtমাtং ভব সবয্সািচn ।                     [গীতা, 11।13] 
2 গীতা, [18।18] 
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েস বয্িk কােজ pবৃt হয়। মািটর িনেচ eকঘড়া েমাহর আেছ -- ei jান, ei িব াস, pথেম চাi। ঘড়া মেন 
কের েসi সে  আনn হয় -- তারপর েখাঁেড়। খঁুড়েত খুঁড়েত ঠং শb হেল আনn বােড়। তারপর ঘরার কানা েদখা 
যায়। তখন আনn আরo বােড়। eiরকম kেম kেম আনn বাড়েত থােক। আিম িনেজ ঠাকুরবািড়র বারাnায় 
দাঁিড়েয় েদেখিছ, -- সাধু গাঁজা তেয়র করেছ আর সাজেত সাজেত আনn। 
 
        ডাkার -- িকnt আgন ‘হীট’o (utাপ) েদয়, আর ‘লাiট’o (আেলা) েদয়। আেলােত েদখা যায় বেট; িকnt 
utােপ গা পুেড় যায়। িডuিট (কতর্বয্ কমর্) করেত েগেল েকবল আনn হয় তা নয়, ক o আেছ! 
 
        মাsার (িগিরেশর pিত) -- েপেট েখেল িপেঠ সয়। ক েতo আনn। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- িডuিট । 
 
        ডাkার -- েকন? 
 
        িগিরশ -- তেব সরস। (সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার -- বশ, eiবার েলােভ gিল খাoয়া eেস পড়ল। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- সরস, নেচৎ িডuিট েকন কেরন? 
 
        ডাkার -- eirপ মেনর iনিkেনসন (মেনর oiিদেক গিত)। 
 
        মাsার (িগিরেশর pিত) -- ‘েপাড়া sভােব টােন!’ (হাসয্) যিদ eকিদেক েঝাঁকi (iনিkেনসন) হল Free 
Will েকাথায়? 
 
        ডাkার -- আিম Free (sাধীন) eেকবাের বলিছ না। গr খঁুিটেত বাঁধা আেছ, দিড় যতদূর যায়, তার 
িভতর ি । দিড় টান পড়েল আবার -- 
 

[ ীরামকৃ  o Free Will] 
 
        ীরামকৃ  -- ei uপমা যd মিlকo বেলিছল। (েছাট নেরেndর pিত) eিক iংরাজীেত আেছ? 
 
        (ডাkােরর pিত) -- “েদখ, ঈ র সব করেছন, িতিন যntী, আিম যnt। e-িব াস যিদ কাr হয়, েস েতা 
জীবnুk -- ‘েতামার কমর্ তুিম কর, েলােক বেল কির আিম।’ িকরকম জােনা? েবদােnর eকিট uপমা আেছ -- 
eকটা হাঁিড়েত ভাত চিড়েয়ছ, আলু, েবgন, চাল লাফােত থােক, েযন aিভমান করেছ ‘আিম নড়িছ’, আিম 
লাফািc।’ েছাট েছেলরা ভােব, আলু। পঠল, েবgন oরা বুিঝ জীয়n, তাi লাফােc। যােদর jান হেয়েছ তারা 
িকnt বুিঝেয় েদয় েয, ei সব আলু, েবgন পটল eরা জীয়n নয়, িনেজ লাফােc না। হাঁিড়র িনেচ আgন jলেছ, 
তাi oরা লাফােc। যিদ কাঠ েটেন লoয়া যায়, তাহেল আর নেড় না। জীেবর ‘আিম কতর্া’ ei aিভমান ajান 
েথেক হয়। ঈ েরর শিkেত সব শিkমান। jলn কাঠ েটেন িনেল সব চুপ। -- পুতুলনােচর পুতুল বািজকেরর 
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হােত েবশ নােচ, হাত েথেক পেড় েগেল আর নেড় না চেড় না! 
 
        “যতkণ না ঈ রদশর্ন হয়, যতkণ েসi পরশমিণ েছঁয়া না হয়, ততkণ আিম কতর্া ei ভুল থাকেব; আিম 
সৎ কাজ কেরিছ, aসৎ কাজ কেরিছ, ei সব েভদ েবাধ থাকেবi থাকেব। e-েভদেবাধ তাঁরi মায়া -- তাঁর 
মায়ার সংসার চালাবার জনয্ বেnাবs। িবদয্ামায়া আ য় করেল, সৎপথ ধরেল তাঁেক লাভ করা যায়। েয লাভ 
কের, েয ঈ রেক দশর্ন কের, েসi মায়া পার হেয় েযেত পাের। িতিনi eকমাt কতর্া, আিম aকতর্া, e-িব াস 
যার, েসi জীবnুk, e-কথা েকশব েসনেক বেলিছলাম।” 
 
        িগিরশ -- Free Will েকমন কের আপিন জানেলন? 
 
        ডাkার -- Reason (িবচার)-eর dারা নয় -- I feel it! 
 
        িগিরশ -- Then I and others feel it to be the reverse. (আমরা সকেল িঠক uলেটা েবাধ কির 
েয, আমরা পরতnt)। (সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkার -- িডuিটর িভতর dেটা eিলেমn -- (1) িডuিট বেল কতর্বয্ কমর্ করেত যাi, (2) পের আhাদ 
হয়। িকnt initial stage-  (েগাড়ােত) আনn হেব বেল যাi না। েছেলেবলায় েদখতুম পুrত সেnেশ িপঁপেড় 
হেল বড় ভািবত হত। পুrেতর pথেমi সেnশ-িচnা কের আনn হয় না। (হাসয্) pথেম বড় ভাবনা। 
 
        মাsার (sগত) -- পের আনn, িক সে  সে  আনn হয়, বলা কিঠন। আনেnর েজাের কাযর্ হেল, Free 
Will েকাথায়? 
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চতুিবর্ংশ পিরেcদ 
 

aৈহতুকী ভিk -- পূবর্কথা -- ীরামকৃে র দাসভাব 
 
        ীরামকৃ  -- iিন (ডাkার) যা বলেছন, তার নাম aৈহতুকী ভিk। মেহnd সরকােরর কােছ আিম িকছু চাi 
না -- েকান pেয়াজন নাi, মেহnd সরকারেক েদখেত ভাল লােগ, eরi নাম aৈহতুকী ভিk। eকটু আনn হয় তা 
িক করব? 
 
        “aহলয্া বেলিছল, েহ রাম! যিদ শূকরেযািনেত জn হয় তােতo আমার আপিt নাi, িকnt েযন েতামার 
পাদপেd dাভিk তােক -- আিম আর িকছু চাi না। 
 
        “রাবণ বেধর কথা sরণ করাবার জনয্ নারদ aেযাধয্ায় রামচেndর সে  েদখা বরেত িগেয়িছেলন। িতিন 
সীতারাম দশর্ন কের sব করেত লাগেলন। রামচnd sেব সnt  হেয় বলেলন, ‘নারদ! আিম েতামার sেব সnt  
হেয়িছ, তুিম িকছু বর লo।’ নারদ বলেলন, ‘রাম! যিদ eকাn আমায় বর েদেব, েতা ei বর দাo েযন েতামার 
পাদপেd আমার dাভিk তােক, আর ei কেরা েযন েতামার ভুবনেমািহনী মায়ায় মুg না হi!’ রাম বলেলন, 
‘আরo িকছু বর লo।’ নারদ বলেলন, ‘আর িকছুi আিম চাi না, েকবল চাi েতামার পাদপেd dাভিk।’ 
 
        “eঁর তাi। েযমন ঈ রেক ধু েদখেত চায়, আর িকছু ধন মান েদহসখু -- িকছুi চায় না। eরi নাম 
dাভিk। 

 
        “আনn eকটু হয় বেট, িকnt িবষেয়র আনn নয়। ভিkর, েpেমর আনn। শmু (মিlক) বেলিছল -- যখন 
আিম তার বািড়েত pায় েযতুম – ‘তুিম eখােন eস; aবশয্ আমার সে  আলাপ কের আনn পাo তাi eস’ -- 
oiটুকু আনn আেছ। 
 
        “তেব oর uপর আর-eকিট aবsা আেছ! বালেকর মেতা যােc -- েকানo িঠক নাi; হয়েতা eকটা ফিড়ং 
ধরেছ। 
 
        (ভkেদর pিত) -- “eঁর (ডাkােরর) মেনর ভাব িক বুেঝছ? ঈ রেক pাথর্না করা হয়, েহ ঈ র, আমায় 
সৎ icা দাo েযন aসৎ কােজ মিত না হয়। 
 
        “আমারo oi aবsা িছল। eেক দাসয্ বেল। আিম ‘মা, মা’ বেল eমন কাঁদতুম েয, েলাক দাঁিড়েয় েযত। 
আমার ei aবsার পর আমােক বীড়বার জনয্ আর আমার পাগলািম সারাবার জনয্, তারা eকজন রাঁড় eেন ঘের 
বিসেয় িদেয় েগল -- সুnর, েচাখ ভাল। আিম মা! মা! বেল ঘর েথেক েবিরেয় eলুম, আর হলধারীেক েডেক 
িদেয় বললুম, ‘দাদা েদখেব eেসা ঘের েক eেসেছ।’ হলধারীেক, আর সব েলাকেক বেল িদলুম। ei aবsায় ‘মা, 
মা’ বেল কাঁদতুম, েকঁেদ েকঁেদ বলতুম, ‘মা! রkা কর। মা! আমায় িনখাদ কর, েযন সৎ েথেক aসেত মন না 
যায়।’ (ডাkােরর pিত) েতামার e-ভাব েবশ -- িঠক ভিkভাব, দাসভাব।” 
 

[জগেতর uপকার o সামানয্ জীব -- িন ামকমর্ o dসtt ] 
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        “যিদ কােরা dসtt (gণ) আেস, েস েকবল ঈ রিচnা কের, আর আর িকছুi ভাল লােগ না। েকu েকu 
pরেbর gেণ জn েথেক dসttgণ পায়। কামনাশূনয্ হেয় কমর্ করেত েচ া করেল, েশেষ dসttলাভ হয়। 
রজিমশােনা সttgণ থাকেল kেম নানািদেক মন হয়, তখন জগেতর uপকার করব ei সব aিভমান eেস েজােট। 
জগেতর uপকার ei সামানয্ জীেবর পেk করেত যাoয়া বড় কিঠন। তেব যিদ েকu জীেবর েসবার জনয্ 
কামনাশূণয্ হেয় কমর্ কের, তােত েদাষ নাi; eেক িন াম কমর্ বেল। erপ কমর্ করেত েচ া করা খুব ভাল। িকnt 
সকেল পাের না। বড় কিঠন। সকেলরi কমর্ করেত হেব; d-eকিট েলাক কমর্ তয্াগ করেত পাের। d-eকজন 
েলােকর dসtt েদখেত পাoয়া যায়। ei িন াম কমর্ করেত করেত রজিমশােনা সttgণ kেম dসtt হেয় 
দাঁড়ায়। 
 
        “ dসtt হেলi ঈ রলাভ তাঁর কৃপায় হয়। 
 
        “সাধারণ েলােক ei dসেttর aবsা বুঝেত পাের না; েহম আমায় বেলিছল, েকমন ভ াচাযর্ মহাশয়! 
জগেত মানলাভ করা মানুষ জীবেনর uেdশয্, েকমন?” 



1885, 27েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

প িবংশ পিরেcদ 
 

শয্ামপুকুর বাটীেত নেরnd, মিণ pভৃিত ভkসে  
aসুখ েকন? নেরেndর pিত সnয্ােসর uপেদশ 

 
        ঠাকুর শয্ামপুকুেরর বাটীেত নেরnd pভৃিত ভkসে  বিসয়া আেছন। েবলা দশটা। আজ 27েথ aেkাবর, 
1885, ম লবার, আি ন কৃ া চতুথর্ী, 12i কািতর্ক। 
 
        ঠাকুর নেরnd, মিণ pভৃিতর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        নেরnd -- ডাkার কাল িক কের েগল। 
 
        eকজন ভk -- সুেতায় মাছ িগঁেথিছল, িছঁেড় েগল। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বঁড়িশ েবঁধা আেছ -- মের েভেস uঠেব। 
 
        নেরnd eকটু বািহের েগেলন, আবার আিসেবন। ঠাকুর মিণর সিহত পূণর্ সmেn কথা কিহেতেছন -- 
 
        ীরামকৃ  -- েতামায় বলিছ -- e-সব জীেবর নেত নাi -- pকৃিতভােব পুrষেক (ঈ রেক) আিল ন, 
চুmন করেত icা হয়। 
 
        মিণ -- নানারকম েখলা -- আপনার েরাগ পযর্n েখলার মেধয্। ei েরাগ হেয়েছ বেল eখােন নূতন নূতন 
ভk আসেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ভূপিত বেল, েরাগ না হেল ধু বািড়ভাড়া করেল েলােক িক বলত -- আcা, 
ডাkােরর িক হল? 
 
        মিণ -- eিদেক দাসয্ মানা আেছ -- ‘আিম দাস, তুিম pভু।’ আবার বেল -- মানুষ-uপমা আেনা েকন! 
 
        ীরামকৃ  -- েদখেল! আজ িক আর তুিম তার কােছ যােব? 
 
        মিণ -- খপর িদেত যিদ হয়, তেব যাব। 
 
        ীরামকৃ  -- বি ম েছেলিট েকমন? eখােন যিদ আসেত না পাের, তুিম না হয় তাের সব বলেব। -- 
ৈচতনয্ হেব। 
 

[আেগ সংসােরর েগাছগাছ, না ঈ র? েকশব o নেরndেক iি ত ] 
 
        নেরnd আিসয়া কােছ বিসেলন। নেরেndর িপতার পরেলাকpািp হoয়ােত বড়i বয্িতবয্s হiয়ােছন। মা o 



1885, 27েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

ভাi eরা আেছন, তাহােদর ভরণেপাষণ কিরেত হiেব। নেরnd আiন পরীkার জনয্ pstত হiেতেছন। মেধয্ 
িবদয্াসাগেরর বuবাজােরর s ুেল কেয়ক মাস িশkকতা কিরয়ািছেলন। বাটীর eকটা বয্বsা কিরয়া িদয়া িনি n 
হiেবন -- ei েচ া েকবল কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর সমsi aবগত আেছন -- নেরndেক eকদৃে  সেsেহ েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsারেক) -- আcা, েকশব েসনেক বললাম, -- যদৃcালাভ। েয বড় ঘেরর েছেল, তার খাবার 
জনয্ ভাবনা হয় না -- েস মােস মােস মুেসাহারা পায়। তেব নেরেndর aত uচুঁ ঘর, তবু হয় না েকন? ভগবােন মন 
সব সমপর্ণ করেল িতিন েতা সব েজাগাড় কের িদেবন! 
 
        মাsার -- আjা হেব; eখনo েতা সব সময় যায় নাi। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt তীb ৈবরাগয্ হেল o-সব িহসাব থােক না। ‘বািড়র সব বেnাবs কের িদব, তারপের 
সাধনা করব’ -- তীb ৈবরাগয্ হেল erপ মেন হয় না। (সহােসয্) েগাঁসাi েলকচার িদেয়িছল। তা বেল, দশ হাজার 
টাকা হেল oi েথেক খাoয়া-দাoয়া ei সব হয় -- তখন িনি n হেয় ঈ রেক েবশ ডাকা েযেত পাের। 
 
        “েকশব েসনo oi iি ত কেরিছল। বেলিছল, -- ‘মহাশয়, যিদ েকu িবষয়-আশয় িঠকঠাক কের, 
ঈ রিচnা কের -- তা পাের িকনা? তার তােত িকছু েদাষ হেত পাের িক?’ 
 
        “আিম বললাম, তীb ৈবরাগয্ হেল সংসার পাতকুয়া, আtীয় কাল সােপর মেতা, েবাধ হয়। তখন, ‘টাকা 
জমাব’, ‘িবষয় িঠকঠাক করব’, e-সব িহসাব আেস না। ঈ রi বst আর সব aবst -- ঈ রেক েছেড় িবষয়িচnা! 
 
        “eকটা েমেয়র ভারী েশাক হেয়িছল। আেগ নৎটা কাপেড়র আঁচেল বাঁধেল, -- তারপর, ‘oেগা! আমার িক 
হল েগা।’ বেল আছেড় পড়েলা িকnt খুব সাবধান, নৎটা না েভেঙ যায়।” 
 
        সকেল হািসেতেছন। 
 
        নেরnd ei সকল কথা িনয়া বাণিবেdর নয্ায় eকটু কাত হiয়া iয়া পিড়েলন। তাঁর মেনর aবsা বুিঝয়া 
-- 
 
        মাsার (নেরেndর pিত, সহােসয্) -- েয় পড়েল েয! 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত, সহােসয্) -- “আিম েতা আপনার ভা রেক িনেয় আিছ তাiেতi লjায় মির, 
eরা সব (aনয্ মাগীরা) পরপুrষ িনেয় িক কের থােক?” 
 
        মাsার িনেজ সংসাের আেছন, লিjত হoয়া uিচত। িনেজর েদাষ, েকহ েদেখ না -- aপেরর েদেখ। ঠাকুর 
ei কথা বিলেতেছন। eকজন stীেলাক ভা েরর সে  ন  হiয়ািছল। েস িনেজর েদাষ কম, aনয্ ন  stী েলাকেদর 
েদাষ েবিশ, মেন কিরেতেছ। বেল, ‘ভা র েতা আপনার েলাক, তাiেতi লjায় মির।’ 
 

[মুkহs েক? চাকির o েখাশােমােদর টাকায় েবিশ মায়া ] 
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        িনেচ eকজন ৈব ব গান গাiেতিছল। ঠাকুর িনয়া aিতশয় আনিnত হiেলন। ৈব বেক িকছু পয়সা িদেত 
বিলেলন। eকজন ভk িকছু িদেত েগেলন। ঠাকুর িজjাসা কিরেতেছন, “িক িদেল?” eকজন ভk বিলেলন -- 
“িতিন dপয়সা িদেয়েছন।” 
 
        ঠাকুর -- চাকির করা টাকা িকনা। -- aেনক কে র টাকা -- েখাশােমােদর টাকা! মেন কেরিছলাম, চার 
আনা িদেব! 
 

[Electricity -- তািড়তযnt o বাগচী িচিtত ষ  ভুজ o রামচেndর আেলখয্ 
দশর্ন -- পূবর্কথা -- দিkেণ ের দীঘর্েকশ সnয্াসী ] 

 
        েছাট নেরন ঠাকুরেক যnt আিনয়া তািড়েতর pকৃিত েদখাiেবন বিলয়ািছেলন। আজ আিনয়া েদখাiেলন। 
 
        েবলা diটা -- ঠাকুর ভkসে  বিসয়া আেছন। aতুল eকিট বnু মুনেসফেক আিনয়ােছন। িশকদারপাড়ার 
pিসd িচtকর বাগচী আিসয়ােছন। কেয়কখািন িচt ঠাকুরেক uপহার িদেলন। 
 
        ঠাকুর আনেnর সিহত পট েদিখেতেছন। ষ  ভুজ মূিতর্ দশর্ন কিরয়া ভkেদর বিলেতেছন -- “েদেখা, েকমন 
হেয়েছ!” 
 
        ভkেদর আবার েদখাiবার জনয্ ‘aহলয্া পাষাণীর পট’ আিনেত বিলেলন। পেট ীরামচndেক েদিখয়া 
আনn কিরেতেছন। 
 
        ীযুk বাগচীর েমেয়েদর মেতা লmা চুল। ঠাকুর বিলেতেছন, “aেনককাল হল দিkেণ ের eকিট সnয্াসী 
েদেখিছলাম। ন হাত লmা চুল। সnয্াসীিট ‘রােধ রােধ’ করত। ঢঙ নাi।” 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরnd গান গাiেতেছন। গানgিল ৈবরাগয্পূণর্। ঠাকুেরর মুেখ তীb ৈবরােগয্র কথা o 
সnয্ােসর uপেদশ িনয়া িক নেরেndর udীপন হiল? 
 
        নেরেndর গান: 
 
         (1) যােব িক েহ িদন আমার িবফেল চিলেয়।  
         (2) anের জািগছ oমা anরযািমনী। 
          (3) িক সুখ জীবেন মম oেহ নাথ দয়াময় েহ, 
      যিদ চরণ-সেরােজ পরাণ-মধুপ, িচর মগন না রয় েহ! 
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ষ  িবংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  -- নেরnd, িগিরশ, সরকার pভৃিত ভkসে  
ভজনানেn -- সমািধমিnের 

 
        27েশ aেkাবর, 1885, ম লবার, েবলা সােড় পাঁচটা। আজ নেরnd, ডাkার সরকার, শয্াম বসু, িগিরশ, 
ডাkার েদাকিড়, েছাট নেরnd, রাখাল, মাsার iতয্ািদ aেনেক uপিsত। ডাkার আিসয়া হাত েদিখেলন o 
ঔষেধর বয্বsা কিরেলন। 
 
        পীড়াসmnীয় কথার পর ীরামকৃে র ঔষধ েসবেনর পর ডাkার বিলেলন, ‘তেব শয্ামবাবুর সে  তুিম 
কথা কo, আিম আিস।’ 
 
        ীরামকৃ  o eকজন ভk বিলয়া uিঠেলন, ‘গান নেবন?” 
 
        ডাkার -- তুিম েয িতিড়ং িমিড়ং কের oেঠা। ভাব েচেপ রাখেত হেব। 
 
        ডাkার আবার বিসেলন। তখন নেরnd মধুরকে  গান কিরেতেছন। তৎসে  তানপুরা o মৃদ  ঘন ঘন 
বািজেতেছ। গািহেতেছন: 
 
        (1) চমৎকার aপার জগৎ রচনা েতামার, 
      েশাভার আগার িব  সংসার। 
      aযুত তারকা চমেক রতন-কা ন-হার 
      কত চnd কত সূযর্ নািহ an তার। 
      েশােভ বসুnরা ধনধানয্ময়, হায় পূণর্ েতামার ভা ার 
      েহ মেহশ, aগণনেলাক গায় ধনয্ ধনয্ e গীিত aিনবার। 
 
 (2) িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ। 
      তাi েযাগী ধয্ান ধের হেয় িগির-gহাবাসী। 
      aনn আঁধার েকােল, মহািনবর্াণ িহেlােল, 
      িচরশািn পিরমল, aিবরল যায় ভািস। 
      মহাকাল rপ ধির, আঁধার বসন পির, 
      সমািধমিnের o মা েক তুিম েগা eকা বিস; 
      aভয়-পদ-কমেল, েpেমর িবজলী jেল 
      িচnয় মুখম েল েশােভ a  a  হািস। 
 
        ডাkার মাsারেক বিলেলন, “It is dangerous to him!” 
 
        (e-গান ঠাকুেরর পেk ভাল নয়, ভাব হiেল aনথর্ ঘিটেত পাের)। 
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        ীরামকৃ  মাsারেক িজjাসা কিরেলন, “িক বলেছ?” িতিন utর কিরেলন, “ডাkার ভয় করেছন, পােছ 
আপনার ভাবসমািধ হয়।” বিলেত বিলেত ীরামকৃ  eকটু ভাবs হiয়ােছন; ডাkােরর মুখপােন তাকাiয়া 
করেজােড় বিলেতেছন, “না, না, েকন ভাব হেব?” িকnt বিলেত বিলেত িতিন গভীর ভাব-সমািধেত মg হiেলন। 
শরীর snহীন, নয়ন িsর! aবাk ! কা পুtিলকার নয্ায় uপিব ! বাহয্শূনয্! মন বুিd aহংকার িচt সমsi 
anমুর্খ। আর েস মানুষ নয়। নেরেndর মধুরকে  মধুর গান চিলেতেছ: 
 
    e িক e সুnর েশাভা, িক মুখ েহির e! 
 আিজ েমার ঘের আiল hদয়নাথ, েpম uৎস uথিলল আিজ -- 
 বল েহ েpমময় hদেয়র sামী, িক ধন েতামাের িদব uপহার? 
    hদয় pাণ লহ লহ তুিম, িক বিলব; 
    যাহা িকছু আেছ মম, সকিল লo েহ নাথ। 
 
        গান - িক সুখ জীবেন মম oেহ নাথ দয়াময় েহ 
 যিদ চরণ-সেরােজ পরাণ-মধপু িচরমগন না রয় েহ। 
 aগণন ধনরািশ তায় িকবা ফেলাদয় েহ 
 যিদ লিভেয় েস ধেন, পরম রতেন যতন না করয় েহ। 
 সুকুমার কুমার মুখ েদিখেত না চাi েহ 
 যিদ েস চাঁদবয়ােন তব েpমমেুখ েদিখেত না পাi েহ। 
 িক ছার শশা েজয্ািতঃ, েদিখ আঁধারময় েহ; 
 যিদ েস চাঁদ pকােশ তব েpম চাঁদ নািহ হয় uদয় েহ। 
 সতীর পিবt েpম তাo মিলনতাময় েহ, 
 যিদ েস েpমকনেক, তব েpমমিণ নািহ জিড়ত রয় েহ। 
 তীk িবষা বয্ালী সম সতত দংশয় েহ, 
 যিদ েমাহ পরমােদ নাথ েতামােত ঘটায় সংশয় েহ। 
 িক আর বিলব নাথ, বিলব েতামায় েহ; 
 তুিম আমার hদয়রতন মিণ, আনnিনলয় েহ। 
 
        “সিতর পিবt েpম” গােনর ei aংশ িনেত িনেত ডাkার arপূণর্েলাচেন বিলয়া uিঠেলন, আহা! 
আহা! 
 
        নেরnd গািহেলন: 
 
 কতিদেন হেব েস েpম স ার। 
 হেয় পূণর্কাম বলব হিরনাম, নয়েন বিহেব েpম arধার।। 
 কেব হেব আমার d pাণমন, কেব যাব আিম েpেমর বৃnাবন, 
 সংসার বnন হiেব েমাচন, jানা েন যােব েলাচন আঁধার।। 
 কেব পরশমিণ কির পরশন েলৗহময় েদহ হiেব কা ন 
 হিরময় িব  কিরব দশর্ন, লুিটব ভিkপেথ aিনবার।। 
 (হায়) কেব যােব আমার ধরম করম, কেব যােব জািত কুেলর ভরম, 
 কেব যােব ভয় ভাবনা সরম, পিরহির aিভমান েলাকাচার।। 
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 মািখ সবর্ aে  ভkপদধূিল, কাঁেধ লেয় িচর ৈবরােগয্র ঝুিল, 
 িপব েpমবাির di হােত তুিল, a িল a িল েpমযমুনার।। 
 েpেম পাগল হেয় হািসব কািঁদব সিcদানn সাগের ভািসব, 
 আপিন মািতেয় সকেল মাতাব, হিরপেদ িনতয্ কিরব িবহার। 
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সpিবংশ পিরেcদ 
 

jান o িবjান িবচাের -- bhদশর্ন 
 
        iিতমেধয্ ঠাকুর ীরামকৃ  বাহয্সংjালাভ কিরয়ােছন। গান সমাp হiল। তখন পি ত o মূেখর্র -- বালক 
o বৃেdর -- পrুষ o stীর -- আপামর সাধারেণর  -- েসi মেনামুgকরী কথা হiেত লািগল। সভাসুd েলাক 
িনsb। সকেলi েসi মুখপােন চািহয়া রিহয়ােছন। eখন েসi কিঠন পীড়া েকাথায়? মুখ eখনo েযন pফুl 
aরিবn, -- েযন ঐ িরক েজয্ািতঃ বিহগর্ত হiেতেছ। তখন িতিন ডাkারেক সেmাধন কিরয়া বিলেতেছন, “লjা 
তয্াগ কর, ঈ েরর নাম করেব, তােত আবার লjা িক? লjা, ঘৃণা, ভয় -- িতন থাকেত নয়। ‘আিম eত বড় 
েলাক, আিম ‘হির হির’ বেল নাচব? বড় বড় েলাক e-কথা নেল আমায় িক বলেব? যিদ বেল, oেহ ডাkারটা 
‘হির হির’ বেল েনেচেছ। লjার কথা!’ e-সব ভাব তয্াগ কর।” 
 
        ডাkার -- আমার oিদক িদেয়i যাoয়া নাi; েলােক িক বলেব, আিম তার েতায়াkা রািখ না। 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার uিট খুব আেছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “েদখ, jান-ajােনর পার হo, তেব তাঁেক জানেত পারা যায়। নানা jােনর নাম ajান। পাি েতয্র 
aহংকারo ajান। eক ঈ র সবর্ভূেত আেছন, ei িন য় বুিdর নাম jান। তাঁেক িবেশষrেপ জানার নাম 
িবjান। েযমন পােয় কাঁটা িবঁেধেছ, েস কাঁটাটা েতালবার জনয্ আর-eকিট কাঁটার pেয়াজন। কাঁটাটা েতালবার পর 
dিট কাঁটাi েফেল েদয়। pথেম ajান কাঁটা দূর করবার জনয্ jান কাঁটািট আনেত হয়। তারপর jান-ajান 
diিটi েফেল িদেত হয়। িতিন েয jান-ajােনর পার। লkণ বেলিছেলন, ‘রাম! e িক আ যর্! eত বড় jানী 
sয়ং বিশ েদব পুtেশােক aধীর হেয় েকঁেদিছেলন।’ রাম বলেলন, ‘ভাi, যার jান আেছ, তার ajানo আেছ, 
যার eক jান আেছ, তার aেনক jানo আেছ। যার আেলােবাধ আেছ, তার anকারেবাধo আেছ। bh -- jান-
ajােনর পার, পাপ-পুেণয্র পার, ধমর্াধেমর্র পার, িচ- িচর পার।” 
 
        ei বিলয়া ীরামকৃ  রামpসােদর গান আবৃিt কিরয়া বিলেতেছন -- 
 
  আয় মন েবড়ােত যািব। 
 কালীকlতrমূেল ের চািরফল কুড়ােয় পািব।। 
 

[aবাঙ্ মনেসােগাচরm  -- bেhর srপ বুঝান যায় না ] 
 
        শয্াম বসু -- di কাঁটা েফেল েদoয়ার পর িক থাকেব? 
 
        ীরামকৃ  -- িনতয্ dেবাধrপm । তা েতামায় েকমন কের বুঝাব? যিদ েকu িজjাসা কের, ‘িঘ েকমন 
েখেল?’ তােক eখন িক কের বুঝােব? হd বলেত পার, ‘েকমন িঘ না েযমন িঘ।’ eকিট েমেয়েক তার স ী 
িজjাসা কেরিছল, ‘েতার sামী eেসেছ, আcা ভাi, sামী eেল িকrপ আনn হয়?’ েমেয়িট বলেল, ‘ভাi, েতার 
sামী হেল তুi জানিব; eখন েতাের েকমন কের বুঝাব।’ পুরােণ আেছ ভগবতী যখন িহমালেয়র ঘের জnােলন, 
তখন তাঁেক নানাrেপ দশর্ন িদেলন। িগিররাজ সব rপ দশর্ন কের েশেষ ভগবতীেক বলেলন, মা, েবেদ েয bেhর 
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কথা আেছ, eiবার আমার েযন bhদশর্ন হয়। তখন ভগবতী বলেলন, বাবা, bhদশর্ন যিদ করেত চাo, তেব 
সাধুস  কর। 
 
        “bh িক িজিনস -- মুেখ বলা যায় না। eকজন বেলিছল -- সব uিc  হেয়েছ, েকবল bh uিc  হন নাi। 
eর মােন ei েয, েবদ, পুরাণ, তnt, আর সব শাst, মুেখ ucারণ হoয়ােত uিc  হেয়েছ বলা েযেত পাের; িকnt 
bh িক বst, েকu e-পযর্n মুেখ বলেত পাের নাi। তাi bh e পযর্n uিc  হন নাi! আর সিcদানেnর সে  
kীড়া, রমণ -- েয িক আনেnর তা মুেখ বলা যায় না। যার হেয়েছ েস জােন।” 
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a ািবংশ পিরেcদ 
 

পি েতর aহংকার -- পাপ o পুণয্ 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আবার ডাkারেক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, “েদখ, aহংকার না েগেল jান হয় না। ‘মুk 
হব কেব, “আিম” যােব যেব’। ‘আিম’ o ‘আমার’ ei diিট ajান। ‘তুিম’ o ‘েতামার’ ei diিট jান। েয িঠক 
ভk, েস বেল -- েহ ঈ র! তুিমi কতর্া, তুিমi সব করেছা, আিম েকবল যnt, আমােক েযমন করাo েতমিন কির। 
আর e-সব েতামার ধন, েতামার ঐ যর্, েতামার জগৎ। েতামারi গৃহ পিরজন, আমার িকছু নয়। আিম দাস। 
েতামার েযমন hকুম, েসirপ েসবা করবার আমার aিধকার। 
 
        “যারা eকটু বi-টi পেড়েছ, aমিন তােদর aহংকার eেস েজােট। কা-ঠাকুেরর সে  ঈ রীয় কথা 
হেয়িছল। েস বেল, ‘o-সব আিম জািন।’ আিম বললুম, েয িদlী িগিছল, েস িক বেল েবড়ায় আিম িদlী েগিছ, 
আর জাঁক কের? েয বাবু, েস িক বেল আিম বাবু!” 
 
        শয্াম বসু -- িতিন (কা-ঠাকুর) আপনােক খুব মােনন। 
 
        ীরামকৃ  -- oেগা বলব িক! দিkেণ ের কালীবািড়েত eকিট েমথরাণীর েয aহংকার! তার গােয় 2/1 
খানা গহনা িছল। েস েয পথ িদেয় আসিছল, েসi পেথ d-eকজন েলাক তার পাশ িদেয় চেল যািcল। েমথরাণী 
তােদর বেল uঠল। ‘ei! সের যা’ তা aনয্ েলােকর aহংকােরর কথা আর িক বলব? 
 
        শয্াম বসু -- মহাশয়! পােপর শািs আেছ aথচ ঈ র সব করেছন, e িকরকম কথা? 
 
        ীরামকৃ  -- িক, েতামার েসানার েবেন বুিd! 
 
        নেরnd -- েসানার েবেন বুিd aথর্াৎ calculating বুিd! 
 
        ীরামকৃ  -- oের েপােদা, তুi আম েখেয় েন! বাগােন কত শত গাছ আেছ, কত হাজার ডাল আেছ, কত 
েকািট পাতা আেছ, e-সব িহসােব েতার কাজ িক? তুi আম েখেত eেসিছল, আম েখেয় যা। (শয্াম বসুর pিত) 
তুিম e সংসাের ঈ র সাধন জনয্ মানব জn েপেয়ছ। ঈ েরর পাদপেd িকrেপ ভিk হয়, তাi েচ া কর। 
েতামার eত শত কাজ িক? িফলজফী লেয় িবচার কের েতামার িক হেব? েদখ, আধেপা মেদ তুিম মাতাল হেত 
পার। িঁড়র েদাকােন কত মন মদ আেছ, e িহসােব েতামার িক দরকার? 
 
        ডাkার -- আর ঈ েরর মদ Infinite! েস মেদর েশষ নাi। 
 
        ীরামকৃ  (শয্াম বসুর pিত) -- আর ঈ রেক আমেমাkারী দাo না। তাঁর uপর সব ভার দাo। সৎ 
েলাকেক যিদ েকu ভার েদয়, িতিন িক aনয্ায় কেরন? পােপর শািs িদেবন, িক না িদেবন, েস িতিন বুঝেবন। 
 
        ডাkার -- তাঁর মেন িক আেছ, িতিনi জােনন। মানুষ িহসাব কের িক বলেব? িতিন িহসােবর পার! 
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        ীরামকৃ  (শয্াম বসুর pিত) -- েতামােদর oi eক। কলকাতার েলাকgেলা বেল, ‘ঈ েরর ৈবষময্েদাষ।’ 
েকননা, িতিন eকজনেক সুেখ েরেখেছন, আর-eকজনেক dঃেখ েরেখেছন। শালােদর িনেজর িভতরo েযমন, 
ঈ েরর িভতরo েতমিন েদেখ। 
 

[‘েলাকমানয্’ িক জীবেনর uেdশয্? ] 
 
        “েহম দিkেণ ের েযত। েদখা হেলi আমায় বলত, ‘েকমন ভ াচাযর্ মশাi! জগেত eক বst আেছ; -- 
মান? ঈ রলাভ েয মানুষ জীবেনর uেdশয্, তা কম েলাকi বেল।” 
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ঊনিtংশ পিরেcদ 
 

sূল, সূk, কারণ o মহাকারণ 
 
        শয্াম বসু -- সূkশরীর েকu িক েদিখেয় িদেত পাের? েকu িক েদখােত পাের েয েসi শরীর বািহের চেল 
যায়? 
 
        ীরামকৃ  -- যারা িঠক ভk, তােদর দায় পেড়েছ েতামায় েদখােত! েকাn  শালা মানেব আর না মনেব, 
তােদর দায় িক! eকটা বড়েলাক হােত থাকেব, e-সব icা তােদর থােক না। 
 
        শয্াম বসু -- আcা, sূলেদহ, সূkেদহ, e-সব pেভদ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- প ভতূ লেয় েয েদহ, েসiিট sূলেদহ। মন, বুিd, aহংকার আর িচt, ei লেয় সূkশরীর। 
েয শরীের ভগবােনর আনnলাভ হয়, আর সেmাগ হয়, েসiিট কারণ শরীর। তেnt বেল, ‘ভগবতী তনু।’ সকেলর 
aতীত ‘মহাকারণ’ (তুরীয়) মুেখ বলা যায় না। 
 

[সাধেনর pেয়াজন -- ঈ ের eকমাt ভিki সার ] 
 
        “েকবল নেল িক হেব? িকছু কেরা। 
 
        “িসিd িসিd মুেখ বলেল িক হেব? তােত িক েনশা হয়? 
 
        “িসিd েবেট গােয় মাখেলo েনশা হয় না। িকছু েখেত হয়। েকাn টা eকচিlশ নmেরর সুেতা, েকাn টা চিlশ 
নmেরর -- সুতার বয্বসা না করেল e-সব িক বলা যায়? যােদর সুতার বয্বসা আেছ, তােদর পেk aমুক নmেরর 
সুতা েদoয়া িকছু শk নয়! তাi বিল, িকছু সাধন কর। তখন sূল, সূk, কারণ মহাকারণ কােক বেল সব বুঝেত 
পারেব। যখন ঈ েরর কােছ pাথর্না করেব, তাঁর পাদপেd eকমাt ভিk pাথর্না করেব। 
 
        “aহলয্ার শাপ েমাচেনর পর ীরামচnd তাঁেক বলেলন, তুিম আমার কােছ বর লo। aহলয্া বলেলন, রাম 
যিদ বর িদেব তেব ei বর দাo -- আমার যিদ শূকরেযািনেতo জn হয় তােতo kিত নাi; িকnt েহ রাম! েযন 
েতামার পাদপেd আমার মন থােক। 
 
        “আিম মার কােছ eকমাt ভিk েচেয়িছলাম। মার পাদপেd ফুল িদেয় হাতেজাড় কের বেলিছলাম, ‘মা, 
ei লo েতামার ajান, ei লo েতামার jান, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার িচ, ei লo েতামার 
a িচ, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার পাপ, ei লo েতামার পুণয্, আমায় dাভিk দাo। ei লo 
েতামার ভাল, ei লo েতামার মn, আমায় dাভিk দাo। ei লo েতামার ধমর্, ei লo েতামার aধমর্, আমায় 
dাভিk দাo।’ 

 
        “ধমর্ িকনা দানািদ কমর্। ধমর্ িনেলi aধমর্ লেত হেব। পুণয্ িনেলi পাপ লেত হেব। jান িনেলi ajান 
লেত হেব। িচ িনেলi a িচ লেত হেব। েযমন যার আেলােবাধ আেছ, তার anকােবাধo আেছ। যার eকেবাধ 
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আেছ, তার aেনকেবাধo আেছ। যার ভালেবাধ আেছ তার মnেবাধo আেছ। 
 
        “যিদ কারo শূকর মাংস েখেয় ঈ েরর পাদপেd ভিk তােক, েস পুrষ ধনয্; আর হিবষয্ েখেয় যিদ 
সংসাের আসিk থােক --” 
 
        ডাkার -- তেব েস aধম! eখােন eকিট কথা বিল -- বুd শূকর মাংস েখেয়িছল। শূকর মাংস খাoয়া আর 
কিলk  (েপেট শূলেবদনা) হoয়া। e বয্ারােমর জনয্ বুd Opium (আিফং) েখত। িনবর্াণ-িটবর্াণ িক জান? আিফং 
েখেয় বঁুদ হেয় থাকত, বাহয্jান থাকত না; -- তাi িনবর্াণ! 
 
        বুdেদেবর িনবর্াণ সmেn ei বয্াখয্া িনয়া সকেল হািসেত লািগেলন; আবার কথাবাতর্া চিলেত লািগল। 
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গৃহs o িন াম কমর্ -- Theosophy 
 
        ীরামকৃ  (শয্াম বসুর pিত) -- সংসারধমর্; তােত েদাষ নাi। িকnt ঈ েরর পাদপেd মন েরেখ, 
কামনাশূনয্ হেয় কাজকমর্ করেব। ei েদখ না, যিদ কাr িপেঠ eকটা েফাঁড়া হয়, েস েযমন সকেলর সে  
কথাবাতর্া কয়, হয়েতা কাজকমর্o কের, িকnt  েযমন েফাঁড়ার িদেক তার মন পেড় থােক, েসirপ। 
 
        “সংসাের ন  েমেয়র মেতা থাকেব। মন uপপিতর িদেক, িকnt েস সংসােরর সব কাজ কের। (ডাkােরর 
pিত) বুেঝছ?” 
 
        ডাkার -- o-ভাব যিদ না থােক, বুঝব েকমন কের? 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- আর oi বয্াবসা aেনকিদন ধের করেছন! িক বল? (সকেলর হাসয্) 
 
        শয্াম বসু -- মহাশয়, িথয়সিফ িকরকম বেলন? 
 
        ীরামকৃ  -- েমাট কথা ei, যারা িশষয্ কের েবড়ায়, তারা হালকা থােকর েলাক। আর যারা িসdাi aথর্াৎ 
নানারকম শিk চায়, তারাo হালকা থাক। েযমন গ া েহেঁট পার হয় যাব, ei শিk। aনয্ েদেশ eকজন িক কথা 
বলেছ তাi বলেত পারা, ei eক শিk। ঈ ের dাভিk হoয়া ei সব েলােকর ভারী কিঠন। 
 
        শয্াম বসু -- িকnt তারা (িথয়সিফs ্ রা) িহn ুধমর্ পুনঃsািপত করবার েচ া করেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম তােদর িবষয় ভাল জািন না। 
 
        শয্াম বসু -- মরবার পর জীবাtা েকাথায় যায় -- চndেলােক, নktেলােক iতয্ািদ -- e-সব িথয়সিফেত 
জানা যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- তা হেব আমার ভাব িকরকম জােনা? হনুমানেক eকজন িজjাসা কেরিছল, আজ িক িতিথ? 
হনুমান বলেল, ‘আিম বার, িতিথ, নkt e-সব িকছু জািন না; েকবল eক রামিচnা কির।’ আমার িঠক oi ভাব। 
 
        শয্াম বসু -- তারা বেল, মহাtা সব আেছন। আপনার িক িব াস? 
 
        ীরামকৃ  -- আমার কথা িব াস কেরন েতা আেছ। e-সব কথা eখন থাক। আমার aসুখটা কমেল তুিম 
আসেব। যােত েতামার শািn হয়, যিদ আমায় িব াস কর -- uপায় হেয় যােব। েদখেছা েতা, আিম টাকা লi না, 
কাপড় লi না। eখােন পয্ালা িদেত হয় না, তাi aেনেক আেস! (সকেলর হাসয্) 
 
        (ডাkােরর pিত) -- “েতামােক ei বলা, রাগ কেরা না; o-সব েতা aেনক করেল -- টাকা, মান, 
েলকচার; -- eখন মনটা িদনকতক ঈ েরেত দাo; আর eখােন মােঝ মােঝ আসেব, ঈ েরর কথা নেল udীপন 
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হেব!” 
 
        িকয়ৎকাল পের ডাkার িবদায় লiেত গােtাtান কিরেলন। eমন সময় ীযুk িগিরশচnd েঘাষ আিসেলন 
o ঠাকুেরর চরণধূিল লiয়া uপিব  হiেলন। ডাkার তাঁহােক েদিখয়া আনিnত হiেলন o আবার আসন gহণ 
কিরেলন। 
 
        ডাkার -- আিম থাকেত uিন (িগিরশবাবু) আসেবন না! যাi চেল যাব যাব হেয়িছ aমিন eেস uপিsত। 
(সকেলর হাসয্) 
 
        িগিরেশর সে  ডাkােরর িবjানসভার (Science Association) কথা হiেত লািগল। 
 
        ীরামকৃ  -- আমায় eকিদন েসখােন লেয় যােব? 
 
        ডাkার -- তুিম েসখােন েগেল ajান হেয় যােব -- ঈ েরর আ যর্ কা  সব েদেখ। 
 
        ীরামকৃ  -- বেট? 
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        ডাkার (িগিরেশর pিত) -- আর সব কর -- but do not worship him as God (ঈ র বেল পূজা 
কেরা না।) eমন ভাল েলাকটার মাথা খাc? 
 
        িগিরশ -- িক কির মহাশয়? িযিন e সংসার-সমুd o সেnহ সাগর েথেক পার করেলন, তাঁেক আর িক 
করব বলুন। তাঁর g িক g েবাধ হয়? 
 
        ডাkার -- gর জনয্ হেc না। আমারo ঘৃণা নাi! eকটা েদাকানীর েছেল eেসিছল, তা বােহয্ কের 
েফলেল! সকেল নােক কাপড় িদেল! আিম তার কােছ আধঘ া বেস! নােক কাপড় িদi নাi। আর েমথর যতkণ 
মাথায় কের িনেয় যায়, ততkণ আমার নােক কাপড় েদবার েজা নাi। আিম জািন েসo যা, আিমo তা, েকন তােক 
ঘৃণা করব? আিম িক eঁর পােয়র ধুলা িনেত পাির না? -- ei েদখ িনিc। ( ীরামকৃে র পদধূিল gহণ।) 
 
        িগিরশ -- Angels (েদবগণ) ei মুহূেতর্ ধনয্ ধনয্ করেছন। 
 
        ডাkার -- তা পােয়র ধুলা লoয়া িক আ যর্! আিম েয সকেলরi িনেত পাির! -- ei দাo! ei দাo! 
(সকেলর পােয়র ধুলা gহণ।) 
 
        নেরnd (ডাkােরর pিত) -- eঁেক আমরা ঈ েরর মেতা মেন কির। িকরকম জােনন? েযমন েভিজেটবl  
িkেয়সn  (uিdদ) o aয্ািনময্াল িkেয়সn  (জীবজntগণ)। eেদর মাঝামািঝ eমন eকিট পেয়n্  sান আেছ, 
েযখােন eটা uিdদ িক pাণী, িsর করা ভারী কিঠন। েসirপ Man-world (নরেলাক) o God-world 
(েদবেলাক) ei dেয়র মেধয্ eকিট sান আেছ, েযখােন বলা কিঠন, e বয্িk মানুষ, না ঈ র। 
 
        ডাkার -- oেহ, ঈ েরর কথায় uপমা চেল না। 
 
        নেরনd -- আিম God (ঈ র) বলিছ না, God like man (ঈ র তুলয্ বয্িk) বলিছ। 
 
        ডাkার -- o-সব িনেজর িনেজর ভাব চাপেত হয়। pকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব েকu বুঝেল না। 
My best friends (যারা আমার পরম বnু) আমায় কেঠার িনদর্য় মেন কের। ei েতামরা হয়েতা আমায় জুেতা 
েমের তাড়ােব! 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- েসিক! -- eরা েতামায় কত ভালবােস! তুিম আসেব বেল বাসকসjা কের 
েজেগ থােক। 
 
        িগিরশ -- Every one has the greatest respect for you. (সকেলi আপনােক যৎপেরানািs 

dা কের।) 
 
        ডাkার -- আমার েছেল -- আমার stী পযর্n -- আমায় মেন কের hard-hearted (েsহমমতা শূনয্), -- 
েকননা, আমার েদাষ ei েয, আিম ভাব কাr কােছ pকাশ কির না। 
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        িগিরশ -- তেব মহাশয়! আপনার মেনর কবাট েখালা েতা ভাল -- at least out of pity for your 
friends (বnুেদর pিত anতঃ কৃপা কের) -- ei মেন কের েয, তারা আপনােক বুঝেত পারেছ না। 
 
        ডাkার -- বলব িক েহ! েতামােদর েচেয়o আমার feelings worked-up হয় (aথর্াৎ আমার ভাব হয়)। 
(নেরেনdর pিত) I shed tears in solitude (আিম eকলা eকলা বেস কাঁিদ।) 
 

[মহাপুrষ o জীেবর পাপ gহণ -- aবতারািদ o নেরনd ] 
 
        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- ভাল, তুিম ভাব হেল েলােকর গােয় পা দাo, েসটা ভাল নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক জানেত পাির গা, কাr গােয় পা িদিc িকনা! 
 
        ডাkার -- oটা ভাল নয় -- eটুকু েতা েবাধ হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- আমার ভাবাবsায় আমার িক হয় তা েতামায় িক বলব? েস aবsার পর eমন ভািব, বুিঝ 
েরাগ হেc oi জনয্! ঈ েরর ভােব আমার unাদ হয়। unােদ erপ হয়, িক করব? 
 
        ডাkার -- iিন েমেনেছন। He expresses regret for what he does; কাজটা sinful (aনয্ায়) 
eিট েবাধ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- তুi েতা খুব শঠ (বুিdমান), তুi বল না; eেক বুিঝেয় েদ না। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- মহাশয়! আপিন ভুল বুেঝেছন। uিন েস জনয্ dঃিখত হনিন। eঁর েদহ d -- 
aপাপিবd। iিন জীেবর ম েলর জনয্ তােদর sশর্ কেরন। তােদর পাপ gহণ কের eঁর েরাগ হবার খুব সmাবনা, 
তাi কখনo কখনo ভােবন। আপনার যখন কিলক (শূলেবদনা) হেয়িছল তখন আপনার িক িরেgট (dঃখ) হয় 
নাi, েকন রাত েজেগ eত পড়তুম? তা বেল রাত েজেগ পড়াটা িক aনয্ায় কাজ? েরােগর জনয্ িরেgট (dঃখ-ক ) 
হেত পাের। তা বেল জীেবর ম লসাধেনর sশর্ করােক aনয্ায় কাজ মেন করেবন না। 
 
        ডাkার (apিতভ হiয়া, িগিরেশর pিত) -- (েতামার কােছ েহের েগলুম, দাo পােয়র ধুলা দাo। (িগিরেশর 
পদধূিল gহণ)। (নেরেndর pিত) -- আর িকছু নয় েহ, his intellectual power (িগিরেশর বুিdমtা) মানেত 
হেব। 
 
        নেরnd (ডাkােরর pিত) -- আর-eককথা েদখুন। eকটা Scientific discovery (জড় িবjােনর সতয্ 
বািহর) করবার জনয্ আপিন life devote (জীবন uৎসগর্) করেত পােরন -- শরীর, aসুখ iতয্ািদ িকছুi মােনন 
না। আর ঈ রেক জানা grandest of all sciences (ে  িবjান)-eর জনয্ iিন health risk (শরীর ন  
হয় হuক, erপ মেনর ভাব) করেবন না? 
 
        ডাkার -- যত religious reformer (ধমর্াচাযর্) হেয়েছ, Jesus (যী ), ৈচতনয্, বুd, মহmদ েশেষ সব 
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aহংকাের পিরপূণর্ -- বেল, ‘আিম যা বললুম, তাi িঠক!’ e িক কথা! 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- মহাশয়, েস েদাষ আপনারo হেc! আপিন eকলা তােদর সকেলর aহংকার 
আেছ, e েদাষ ধরােত িঠক েসi েদাষ আপনারo হেc। 
 
        ডাkার নীরব হiেলন। 
 
        নেরnd (ডাkােরর pিত) -- We offer to him Worship bordering on Divine Worship 
(eঁেক আমরা পূজা কির -- েস পূজা ঈ েরর পূজার pায় কাছাকািছ) -- 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আনেn বালেকর নয্ায় হািসেতেছন। 
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ডাkার o মাsার -- সার িক? 
 
        আজ বৃহsিতবার, আি ন কৃ া ষ ী, 29েশ aেkাবর, 1885 ী াb। েবলা দশটা। ঠাকুর পীিড়ত। 
কিলকাতার anগর্ত শয্ামপুকুের রিহয়ােছন। ডাkার তাঁহােক িচিকৎসা কিরেতেছন, ডাkােরর বািড় শাঁখািরেটালা। 
ডাkােরর সে  eখােন ঠাকুর ীরামকৃে র eকিট েসবক কথা কিহেতেছন। ঠাকুর েরাজ েরাজ েকমন থােকন, 
েসi সংবাদ লiয়া তাঁহােক pতয্হ আিসেত হয়। 
 
        ডাkার -- েদখ, িবহারীর (ভাdরীর) eক কথা! বেল Goethe's spirit (সূkশরীর) েবিরেয় েগল, আবার 
Goethe তাi েদখেছ! িক আ যর্ কথা! 
 
        মাsার -- পরমহংসেদব বেলন, o-সব কথায় আমােদর িক দরকার? আমরা পৃিথবীেত eেসিছ, যােত 
ঈ েরর পাদপেd ভিk হয়। িতিন বেলন, eকজন eকটা বাগােন আম েখেত িগছল। েস eকটা কাগজ আর 
েপিnল িনেয় কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা তাi gণিছ -- eখােন আম েখেত eেসিছ! বাগােনর েলাকিট বলেল, 
আম েখেত eেসছ েতা আম েখেয় যাo, েতামার aত শত, কত পাতা, কত ডাল e-সব কাজ িক? 
 
        ডাkার -- পরমহংস সারটা িনেয়েছ েদখিছ। 
 
        aতঃপর ডাkার তাঁহার েহািমoপয্ািথক হাসপাতাল সmেn aেনক গl কিরেত লািগেলন -- কত েরাগী 
েরাজ আেস, তােদর ফদর্ েদখােলন; বলেলন, ডাkার সাl জার eবং aনয্নয্ aেনেক তাঁহােক pথেম িনrৎসাহ 
কিরয়ািছেলন। তাঁহারা aেনক মািসক পিtকায় তাঁহার িবrেd িলিখেতন iতয্ািদ। 
 
        ডাkার গািড়েত uিঠেলন, মাsারo সে  uিঠেলন। ডাkার নানা েরাগী েদিখয়া েবড়াiেত লািগেলন। pথেম 
েচারবাগান, তারপর মাথাঘষার গিল, তারপর পাথুিরয়াঘাটা। সব েরাগী েদখা হiেল ঠাকুর ীরামকৃ েক েদিখেত 
যাiেবন। ডাkার পাথুিরয়াঘাটার ঠাকুরেদর eকিট বািড়েত েগেলন। েসখােন িকছু িবলm হiল। গািড়েত িফিরয়া 
আিসয়া আবার গl কিরেত লািগেলন। 
 
        ডাkার -- ei বাবুিটর সে  পরমহংেসর কথা হল। িথয়সিফর কথা -- কেণর্ল al কেটর কথা হল। 
পরমহংস oi বাবুিটর uপর চটা! েকন জান? e বেল, আিম সব জািন। 
 
        মাsার -- না, চটা হেবন েকন? তেব েনিছ, eকবার েদখা হেয়িছল। তা পরমহংসেদব ঈ েরর কথা 
বলিছেলন। তখন iিন বেলিছেলন বেট েয ‘হাঁ o-সব জািন’। 
 
        ডাkার -- e বাবুিট সােয়n eেসািসেয়শেন 32,500 টাকা িদয়ােছন। 
 
        গািড় চিলেত লািগল। বড়বাজার হiয়া িফিরেতেছ। ডাkার ঠাকুেরর েসবা সmেn কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ডাkার -- েতামােদর িক icা eঁেক দিkেণ ের পাঠােনা? 
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        মাsার -- না, তােত ভkেদর বড় aসুিবধা। কলকাতায় থাকেল সবর্দা যাoয়া আসা যায় -- েদখেত পারা 
যায়। 
 
        ডাkার -- eেত েতা aেনক খরচ হেc। 
 
        মাsার -- ভkেদর েস জনয্ েকান ক  নাi। তাঁরা যােত েসবা করেত পােরন, ei েচ া করেছন। খরচ েতা 
eখােনo আেছ। েসখােন েগেল সবর্দা েদখেত পােবন না, ei ভাবনা। 
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tয়িstংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , ডাkার সরকার, ভাdড়ী pভৃিত সে  
 

[ডাkার সরকার, ভাdড়ী, েদাকিড়, েছাট নেরন, মাsার, শয্াম বসু ] 
 
        ডাkার o মাsার শয্ামপুকুের আিসয়া িdতল গৃেহ uপিsত হiেলন। েসi গৃেহর বািহেরর uপের 
বারাnাoয়ালা dিট ঘর আেছ। eকিট পূবর্-পি েম o aপরিট utর-দিkেণ দীঘর্। তাহার pথম ঘরিটেত িগয়া 
েদেখন, ঠাকুর ীরামকৃ  বিসয়া আেছন। ঠাকুর সহাসয্। কােছ ডাkার ভাdড়ী o aেনকgিল ভk। 
 
        ডাkার হাত েদিখেলন o পীড়ার aবsা সমs aবগত হiেলন। kেম ঈ র সmnীয় কথা হiেত লািগল। 
 
        ভাdড়ী -- কথাটা িক জান? সব spবৎ। 
 
        ডাkার -- সবi িডিলuসn ( ম)? তেব কার িডিলuসn আর েকন িডিলun ? আর সbাi কথাi বা কয় 
েকন, িডিলuসn  েজেনo? I cannot believe that God is real and creation is unreal. (ঈ র 
সতয্, আর তাঁর সৃি  িমথয্া, e িব াস কিরেত পাির না।) 
 

[েসাঽহm  o দাসভাব -- jান o ভিk ] 
 
        ীরামকৃ  -- e েবশ ভাব -- তুিম pভু, আিম দাস। যতkণ েদহ সতয্ বেল েবাধ আেছ, আিম তুিম আেছ, 
ততkণ েসবয্ েসবকভাবi ভাল; আিম েসi, e-বুিd ভাল নয়। 
 
        “আর িক জান? eকপাশ েথেক ঘরেক েদখিছ, eo যা, আর ঘেরর মেধয্ েথেক ঘরেক েদখিছ, েসo তাi।” 
 
        ভাdড়ী (ডাkােরর pিত) -- e-সব কথা যা বললুম, েবদােn আেছ। শাst-টাst েদখ, তেব েতা। 
 
        ডাkার -- েকন, iিন িক শাst েদেখ িবdান হেয়েছন? আর iিনo েতা oi কথা বেলন। শাst না পড়েল হেব 
না? 
 
        ীরামকৃ  -- oেগা, আিম েনিছ কত? 
 
        ডাkার -- ধু নেল কত ভুল থাকেত পাের। তুিম ধু েশান নাi। 
 
        আবার aনয্ কথা চিলেত লািগল। 
 

[‘iিন পাগল’ -- ঠাকুেরর পােয়র ধুলা েদoয়া ] 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- আপিন নািক বেলেছা, ‘iিন পাগল’? তাi eরা (মাsার iতয্ািদর িদেক 
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েদখাiয়া) েতামার কােছ েযেত চায় না। 
 
        ডাkার (মাsােরর িদেক দৃি পাত কিরয়া) -- কi? তেব aহংকার বেলিছ। তুিম েলাকেক পােয়র ধুলা িনেত 
দাo েকন? 
 
        মাsার -- তা না হেল েলােক কাঁেদ। 
 
        ডাkার -- তােদর ভুল -- বুিঝেয় েদoয়া uিচত। 
 
        মাsার -- েকন, সবর্ভূেত নারায়ণ? 
 
        ডাkার -- তােত আমার আপিt নাi। সbাiেক কর। 
 
        মাsার -- েকান েকান মানুেষ েবিশ pকাশ! জল সব জায়গায় আেছ, িকnt পুকুের, নদীেত, সমুেd, -- 
pকাশ। আপিন Faraday-েক  যত মানেবন, নূতন Bachelor of Science-েক  িক তত মানেবন? 
 
        ডাkার -- তােত আিম রাজী আিছ। তেব গড্  (God) বল েকন? 
 
        মাsার -- আমরা পরsর নমsার কির েকন? সকেলর hদয়মেধয্ নারায়ণ আেছন। আপিন o-সব িবষয় 
েবিশ েদেখন নাi, ভােবন নাi। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- েকান েকান িজিনেস েবিশ pকাশ। আপনােক েতা বেলিছ, সূেযর্র রি  
মািটেত eকরকম পেড়, গােছ eকরকম পেড়, আবার আরিশেত আর eকরকম। আরিশেত িকছু েবিশ pকাশ। ei 
েদখ না, phাদািদ আর eরা িক সমান? phােদর মন pাণ সব তাঁেত সমপর্ণ হেয়িছল! 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া রিহেলন। সকেল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- েদখ, েতামার eখােনর uপর টান আেছ। তুিম আমােক বেলেছা, েতামায় 
ভালবািস। 
 

[ ীরামকৃ  o সংসারী জীব -- “তুিম েলাভী, কামী, aহংকারী” ] 
 
        ডাkার -- তুিম Child of Nature, তাi aত বিল। েলাক পােয় হাত িদেয় নমsার কের, eেত আমার 
ক  হয়। মেন কির eমন ভাল েলাকটােক খারাপ কের িদেc। েকশব েসনেক তার েচলারা oiরকম কেরিছল। 
েতামায় বিল েশান -- 
 
        ীরামকৃ  -- েতামার কথা িক নব? তুিম েলাভী, কামী, aহংকারী। 
 
        ভাdড়ী (ডাkােরর pিত) -- aথর্াৎ েতামার জীবt আেছ। জীেবর ধমর্i oi, টাকা-কিড়, মান-সmেমেত 
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েলাভ, কাম, aহংকার। সকল জীেবরi ei ধমর্। 
 
        ডাkার -- তা বল েতা েতামার গলার aসুখিট েকবল েদেখ যাব। aনয্ েকান কথায় কাজ নাi। তকর্ করেত 
েতা সব িঠকঠাক বলব। 
 
        সকেল চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 

[aনুেলাম o িবেলাম -- Involution and Evolution -- িতন ভk ] 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার ভাdড়ীর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা? iিন (ডাkার) eখন েনিত েনিত কের aনুেলােম যােc। ঈ র জীব নয়, জগৎ 
নয়, সৃি র ছাড়া িতিন, ei সব িবচার iিন কেc। যখন িবেলােম আসেব সব মানেব। 
 
        “কলাগােছর েখালা ছািড়েয় ছািড়েয় েগেল, মাঝ পাoয়া যায়। 
 
        “েখালা eকিট আলাদা িজিনস, মাঝ eকিট আলাদা িজিনস। মাঝ িকছু েখালা নয়, েখালাo মাঝ নয়। িকnt 
েশেষ মানুষ েদেখ েয েখােলরi মাঝ, মােঝরi েখাল। িতিন চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন, িতিনi মানুষ হেয়েছন। 
(ডাkােরর pিত) -- ভk িতনরকম। aধম ভk, মধয্ম ভk, utম ভk। aধম ভk বেল, oi ঈ র। তারা বেল 
সৃি  আলাদা, ঈ র আলাদা। মধয্ম ভk বেল, ঈ র anযর্ামী। িতিন hদয়মেধয্ আেছন। েস hদয়মেধয্ ঈ রেক 
েদেখ। utম ভk েদেখ, িতিন ei সব হেয়েছন। িতিনi চতুিবর্ংশিত তtt হেয়েছন। েস েদেখ ঈ র aধঃ ঊে র্ 
পিরপূণর্। 
 
        “তুিম গীতা, ভাগবত, েবদাn e-সব পড়, -- তেব e-সব বুঝেত পারেব! 
 
        “ঈ র িক সৃি মেধয্ নাi?” 
 
        ডাkার -- না, সব জায়গায় আেছন, আর আেছন বেলi েখাঁজা যায় না। 
 
        িকয়ৎkণ পের aনয্ কথা পিড়ল। ঠাকুর ীরামকৃে র ঈ রীয় ভাব সবর্দা হয়, তাহােত aসুখ বািড়বার 
সmাবনা। 
 
        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- ভাব চাপেব। আমার খুব ভাব হয়। েতামােদর েচেয় নাচেত পাির। 
 
        েছাট নেরন (সহােসয্) -- ভাব যিদ আর eকটু বােড়, িক করেবন? 
 
        ডাkার -- Controlling Power-o  (চাপবার শিk) বাড়েব। 
 
        ীরামকৃ  o মাsার -- েস আপিন বলেছা (বলেছন।) 
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        মাsার -- ভাব হেল িক হেব, আপিন বলেত পােরন? 
 
        িকয়ৎkণ পের টাকা-কিড়র কথা পিড়ল। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- আমার তােত icা নাi, তা েতা জান? -- িক ঢঙ্  নয়! 
 
        ডাkার -- আমারi তােত icা নাi -- তা আবার তুিম! বাk েখালা টাকা পেড় থােক -- 
 
        ীরামকৃ  -- যd মিlকo oiরকম aনয্মনs, -- যখন েখেত বেস, eত aনয্মনs েয, যা তা বয্াnুন, 
ভাল মn েখেয় যােc। েকu হয়েতা বলেল, ‘oটা েখo না, oটা খারাপ হেয়েছ’। তখন বেল, ‘aয্াঁ, e বয্াnুনটা 
খারাপ? হাঁ, সতয্i েতা!’ 
 
        ঠাকুর িক iি েত বিলেতেছন, ঈ রিচnয্ কের aনয্মনs, আর িবষয় িচnা কের aয্মনs, aেনক pেভদ? 
 
        আবার ভkিদেগর িদেক দৃি পাত কিরয়া ঠাকুর ীরামকৃ  ডাkারেক েদখাiয়া সহােসয্ বিলেতেছন, 
“েদখ, িসd হেল িজিনস নরম হয় -- iিন (ডাkার) খুব শk িছেলন, eখন িভতর েথেক eকটু নরম হেcন।” 
 
        ডাkার -- িসd হেল uপর েথেকi নরম হয়, িকnt আমার e যাtায় তা হল না। (সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkার িবদায় লiেবন, আবার ঠাকুেরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ডাkার -- েলােক পােয়র ধুলা লয়, বারণ করেত পার না? 
 
        ীরামকৃ  -- সbাi িক aখ  সিcদানnেক ধরেত পাের? 
 
        ডাkার -- তা বেল যা িঠক মত, তা বলেব না? 
 
        ীরামকৃ  -- rিচেভদ আর aিধকারীেভদ আেছ। 
 
        ডাkার -- েস আবার িক? 
 
        ীরামকৃ  -- rিচেভদ, িকরকম জােনা? েকu মাছটা েঝােল খায়, েকu ভাজা খায়, েকu মােছর amল 
খায়, েকu মােছর েপালাo খায়। আর aিধকারীেভদ। আিম বিল আেগ কলাগাছ িবঁধেত েশখ, তারপর শলেত, 
তারপর পািখ uেড় যােc, তােক েবঁধ। 
 

[aখ দশর্ন -- ডাkার সরকার o হিরবlভেক দশর্ন ] 
 
        সnয্া হiল। ঠাকুর ঈ রিচnায় মg হiেলন। eত aসুখ; িকnt aসুখ eকধাের পিড়য়া রিহল। di-চারজন 
anর  ভk কােছ বিসয়া eকদৃে  েদিখেতেছন। ঠাকুর aেনকkণ ei aবsায় আেছন। 
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        ঠাকুর pকৃিতs হiয়ােছন। মিণ কােছ বিসয়া আেছন, তাঁহােক eকােn বিলেতেছন -- “েদখ, aখে  মন 
লীন হেয় িগিছল! তারপর েদখলাম -- েস aেনক কথা। ডাkারেক েদখলাম, oর হেব -- িকছুিদন পের; -- আর 
েবিশ oেক বলেত টলেত হেব না। আর-eকজনেক েদখলাম। মন েথেক uঠল ‘তােকo নাo’। তার কথা পের 
েতামােক বলব। 
 

[সংসারী জীবেক নানা uপেদশ ] 
 
        ীযুk শয্াম বসু o েদাকিড় ডাkার o আরo d-eকিট েলাক আিসয়ােছন। eiবার তাঁহােদর সিহত কথা 
কিহেতেছন। 
 
        শয্াম বসু -- আহা, েসিদন েসi কথািট যা বেলিছেলন, িক চমৎকার। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক কথািট গা? 
 
        শয্াম বসু -- েসi েয বলেলন, jান-ajােনর পাের েগেল িক থােক। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িবjান। নানা jােনর নাম ajান। সবর্ভূেত ঈ র আেছন, eর নাম jান। 
িবেশষrেপ জানার নাম িবjান। ঈ েরর সিহত আলাপ, তােত আtীয়েবাধ, eর নাম িবjান। 
 
        “কােঠ আgন আেছ, aিgতtt আেছ; eর নাম jান। েসi কাঠ jািলেয় ভাত েরঁেধ খাoয়া o েখেয় h পু  
হoয়ার নাম িবjান।” 
 
        শয্াম বসু (সহােসয্) -- আর েসi কাঁটার কথা! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- হাঁ, েযমন পােয় কাঁটা ফুটেল আর-eকিট কাঁটা আহরণ করেত হয়; তারপর পােয়র 
কাঁটািট তুেল dিট কাঁটা েফেল েদয়। েতমিন ajানকাঁটা তুলবার জনয্ jানকাঁটা েজাগাড় করেত হয়। ajান 
নােশর পর jান-ajান di-i েফেল িদেত হয়। তখন িবjান। 
 
        ঠাকুর শয্াম বসুর uপর pসn হiয়ােছন। শয্াম বসুর বয়স হiয়ােছ, eখন icা -- িকছুিদন ঈ রিচnা 
কেরন। পরমহংসেদেবর নাম িনয়া eখােন আিসয়ােছন। iিতপূেবর্ আর eকিদন আিসয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (শয্াম বসুর pিত) -- িবষেয়র কথা eকবাের েছেড় েদেব। ঈ রীয় কথা বi aনয্ েকানo কথা 
বেলা না। িবষয়ী েলাক েদখেল আসেত আসেত সের যােব। eতিদন সংসার কের েতা েদখেল সব ফিkবািজ! 
ঈ রi বst আর সব aবst। ঈ রi সতয্, আর সব dিদেনর জনয্। সংসাের আেছ িক? আমড়ার amল; েখেত icা 
হয়, িকnt আমড়ােত আেছ িক? আঁিট আর চামড়া েখেল amশূল হয়। 
 
        শয্াম বসু -- আjা হাঁ; যা বলেছন সবi সতয্। 
 
        ীরামকৃ  -- aেনকিদন ধের aেনক িবষয়কমর্ কেরছ, eখন েগালমােল ধয্ান ঈ রিচnা হেব না। eকটু 
িনজর্ন দরকার। িনজর্ন না হেল মন িsর হেব না। তাi বািড় েথেক আধেপা anের ধয্ােনর জায়গা করেত হয়। 
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        শয্ামবাবু eকটু চুপ কিরয়া রিহেলন, েযন িক িচnা কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- আর েদখ, দাঁতo সব পেড় েগেছ, আর dগর্াপূজা েকন? (সকেলর হাসয্) eকজন 
বেলিছল, আর dগর্াপূজা কর না েকন? েস বয্িk utর িদেল, আর দাঁত নাi ভাi। পাঁঠা খাবার শিk েগেছ। 
 
        শয্াম বসু -- আহা, িচিনমাখা কথা! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- ei সংসাের বিল আর িচিন িমেশল আেছ। িপঁপেড়র মেতা বািল তয্াগ কের কের 
িচিনটুকু িনেত হয়। েয িচিনটুকু িনেত পাের েসi চতুর। তাঁর িচnা করবার জনয্ eকটু িনজর্ন sান কর। ধয্ােনর 
sান। তুিম eকবার কর না। আিমo eকবার যাব। 
 
        সকেল িকয়ৎকাল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        শয্াম বসু -- মহাশয়, জnাnর িক আেছ? আবার জnােত হেব? 
 
        ীরামকৃ  -- ঈ রেক বল, আnিরক ডাক; িতিন জািনেয় েদন, েদেবন। যd মিlেকর সে  আলাপ কর, 
যd মিlকi বেল েদেব, তার কখানা বািড়, কত টাকার েকাmািনর কাগজ। আেগ েস-সব জানবার েচ া করা িঠক 
নয়। আেগ ঈ রেক লাভ কর, তারপর যা icা, িতিনi জািনেয় েদেবন। 
 
        শয্াম বসু -- মহাশয়, মানুষ সংসাের েথেক কত aনয্ায় কের, পাপকমর্ কের। েস মানুষ িক ঈ রেক লাভ 
করেত পাের? 
 
        ীরামকৃ  -- েদহতয্ােগর আেগ যিদ েকu ঈ েরর সাধন কের, আর সাধন করেত করেত ঈ রেক ডাকেত 
ডাকেত, যিদ েদহতয্াগ হয়, তােক আর পাপ কখন sশর্ করেব? হািতর sভাব বেট, নাiেয় েদoয়ার পেরo আবার 
ধুেলা-কাদা মােখ; িকnt মাhত নাiেয় িদেয় যিদ আsাবেল তােক ঢুিকেয় িদেত পাের, তাহেল আর ধুেলা-কাদা 
মাখেত পায় না। 
 
        ঠাকুেরর কিঠন পীড়া! ভেkরা aবাk , aেহতুক-কৃপািসnু দয়াল ঠাকুর ীরামকৃ  জীেবর dঃেখ কাতর; 
aহিনর্শ জীেবর ম লিচnা কিরেতেছন। শয্াম বসুেক সাহস িদেতেছন -- aভয় িদেতেছন; “ঈ রেক ডাকেত 
ডাকেত যিদ েদহতয্গ হয়, আর পাপ sশর্ করেব না।” 
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ঠাকুর ীরামকৃ  কিলকাতায় শয্ামপুকুর বাটীেত ভkসে  
 
        kবার আি েনর কৃ পেkর সpমী; 15i কািতর্ক; 30েশ aেkাবর, 1885। ীরামকৃ  শয্ামপুকুের 
িচিকৎসাথর্ আিসয়ােছন। েদাতলার ঘের আেছন; েবলা 9টা; মাsােরর সিহত eকাকী কথা কিহেতেছন; মাsার 
ডাkার সরকােরর কােছ িগয়া পীড়ার খবর িদেবন o তাঁহােক সে  কিরয়া আিনেবন। ঠাকুেরর শরীর eত aসুs; -
- িকnt েকবল ভkেদর জনয্ িচnা! 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত, সহােসয্) -- আজ সকােল পূণর্ eেসিছল। েবশ sভাব। মণীেndর pকৃিতভাব। িক 
আ যর্! ৈচতনয্চিরত পেড় oiিট মেন ধারণা হেয়েছ -- েগাপীভাব, সখীভাব; ঈ র পুrষ আর আিম েযন pকৃিত। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        পূণর্চnd sুেলর েছেল, বয়স 15।16। পূণর্েক েদিখবার জনয্ ঠাকুর বড় বয্াকুল হন, িকnt বািড়েত তাহােক 
আিসেত েদয় না। েদিখবার জনয্ pথম pথম eত বয্াকলু হiয়ািছেলন েয, eকিদন রােt িতিন দিkেণ র হiেত 
হঠাৎ মাsােরর বািড়েত uপিsত। মাsার পূণর্েক বািড় হiেত সে  কিরয়া আিনয়া েদখা করাiয়া িদয়ািছেলন। 
ঈ রেক িকrেপ ডািকেত হয়, -- তাহার সিহত eirপ aেনক কথাবাতর্ার পর -- ঠাকুর দিkেণ ের িফিরয়া যান। 
 
        মণীেndর বয়সo 15।16 হiেব। ভেkরা তাঁহােক েখাকা বিলয়া ডািকেতন, eখনo ডােকন। েছেলিট 
ভগবােনর নামgণগান িনেল ভােব িবেভার হiয়া নৃতয্ কিরত। 
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ডাkার o মাsার 
 
        েবলা 10টা-10৷৷টা। ডাkার সরকােরর বািড় মাsার িগয়ােছন। রাsার uপর েদাতলার ৈবঠকখানার ঘেরর 
বারাnা, েসiখােন ডাkােরর সে  কা াসেন বিসয়া কথা কিহেতেছন। ডাkােরর সmুেখ কাঁেচর আধাের জল, 
তাহােত লাল মাছ েখলা কিরেতেছ। ডাkার মােঝ মােঝ eলােচর েখাসা জেল েফিলয়া িদেতেছন। eক-eকবার 
ময়দার gিল পাকাiয়া েখালা ছােদর িদেক চড়ুi পািখেদর আহােরর জনয্ েফিলয়া িদেতেছন। মাsার েদিখেতেছন। 
 
        ডাkার (মাsােরর pিত সহােসয্) -- ei েদখ, eরা (লাল মাছ) আমার িদেক েচেয় আেছ, িকnt uিদেক েয 
eলােচর েখাসা েফেল িদiিছ তা েদেখ নাi, তাi বিল, ধু ভিkেত িক হেব, jান চাi। (মাsােরর হাসয্)। oi 
েদখ, চড়ুi পািখ uেড় েগল; ময়দার gিল েফললুম, oর েদেখ ভয় হল। oর ভিk হল না, jান নাi বেল। জােন 
না েয খাবার িজিনস। 
 
        ডাkার ৈবঠকখানার মেধয্ আিসয়া বিসেলন। চতুিদর্েক আলমািরেত stপাকার বi। ডাkার eকটু িব াম 
কিরেতেছন। মাsার বi েদিখেতেছন o eকখািন লiয়া পিড়েতেছন। েশেষ িকয়ৎkণ পিড়েতেছন -- Canon 
Farrar's Life of Jesus. 
 
        ডাkার মােঝ মােঝ গl কিরেতেছন। কত কে  েহািমoপয্ািথক হিsটয্াl  হiয়ািছল, েসi সকল বয্াপার 
সmnীয় িচিঠপt পিড়েত বিলেলন, আর বিলেলন েয, “oi সকল িচিঠপt 1876 ী ােbর “কয্ালকাটা জাণর্াl  
aব েমিডিসন’-e পাoয়া যাiেব।” ডাkােরর েহািমoপয্ািথর uপর খুব aনুরাগ। 
 
        মাsার আর eকখািন বi বািহর কিরয়ােছন, Munger's New Theologyz ডাkার েদিখেলন। 
 
        ডাkার -- Munger েবশ যুিk িবচােরর uপর িসdাn কেরেছ। e েতামার ৈচতনয্ aমুক কথা বেলেছ, িক 
বুd বেলেছ, িক যী ী  বেলেছ, -- তাi িব াস করেত হেব, -- তা নয়। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- ৈচতনয্, বুd, নয়; তেব iিন (Munger)  
 
        ডাkার -- তা তুিম যা বল। 
 
        মাsার -- eকজন েতা েকu বলেছ। তাহেল দাঁড়ােলা iিন। (ডাkােরর হাসয্) 
 
        ডাkার গািড়েত uিঠয়ােছন, মাsার সে  সে  uিঠয়ােছন। গািড় শয্ামপুকুর aিভমুেখ যাiেতেছ, েবলা di 
pহর হiয়ােছ। diজেন গl কিরেত কিরেত যাiেতেছন। ডাkার ভাdড়ীo মােঝ মােঝ ঠাকুরেক েদিখেত আেসন; 
তাঁহারi কথা পিড়ল। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- আপনােক ভাdড়ী বেলেছন, iটপাটেকল েথেক আরm করেত হেব। 
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        ডাkার -- েস িকরকম? 
 
        মাsার -- মহাtা, সূk শরীর, eসব আপিন মােনন না। ভাdড়ী মহাশয় েবাধ হয় িথয়সিফs ্ । তা ছাড়া, 
আপিন aবতারলীলা মােনন না। তাi িতিন বুিঝ ঠা া কের বেলেছন, eবার মেল মানুষ জn েতা হেবi না; েকানo 
জীবজnt, গাছপালা িকছুi হেত পারেবন না! iটপাটেকল েথেক আরm করেত হেব, তারপর aেনক জেnর পর 
যিদ কখনo মানুষ হন! 
 
        ডাkার -- o বাবা! 
 
        মাsার -- আর বলেছন, আপনােদর েয Science িনেয় jান েস িমথয্া jান। ei আেছ, ei নাi। িতিন 
uপমাo িদেয়েছন। েযমন dিট পাতকুয়া আেছ। eকিট পাতকুয়ার জল িনেচর Spring েথেক আসেছ; িdতীয় 
পাতকুয়ার Spring নাi, তেব বষর্ার জেল পিরপূণর্ হেয়েছ। েস জল িকnt েবিশিদন থাকবার নয়। আপনার 
Science-  eর jানo বষর্ার পাতকুয়ার জেলর মেতা িকেয় যােব। 
 
        ডাkার (ঈষৎ হািসয়া) -- বেট।  
 
        গািড় কণর্oয়ািলs  sীেট আিসয়া uপিsত হiল। ডাkার সরকার ীযুk pতাপ ডাkারেক তুিলয়া লiেলন। 
িতিন গতকলয্ ঠাকুরেক েদিখেত িগয়ািছেলন। 
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ষট্ িtংশ পিরেcদ 
 

ডাkার সরকােরর pিত uপেদশ -- jানীর ধয্ান 
 
        ঠাকুর েসi েদাতলার ঘের বিসয়া আেছন, -- কেয়কিট ভkসে । ডাkার eবং pতােপর সে  কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- আবার কািশ হেয়েছ? (সহােসয্) তা কশীেত যাoয়া েতা ভাল। (সকেলর 
হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তােত েতা মুিk েগা! আিম মুিk চাi না, ভিk চাi। (ডাkার o ভেkরা 
হািসেতেছন) 
 
        ীযুk pতাপ, ডাkার ভাdিড়র জামাতা। ঠাকুর pতাপেক েদিখয়া ভাdড়ীর gণগান কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (pতাপেক) -- আহা, িতিন িক েলাক হেয়েছন! ঈ রিচnা, dাচার, আর িনরাকার-সাকার সব 
ভাব িনেয়েছন। 
 
        মাsােরর বড় icা েয iটপাটেকেলর কথািট আর eকবার হয়। িতিন েছাট নেরনেক আেs আেs -- aথচ 
ঠাকুর যাহােত িনেত পান -- eমন ভােব বিলেতেছন, “iটপাটেকেলর কথািট ভাdড়ী িক বেলেছন মেন আেছ?” 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্, ডাkােরর pিত) -- আর েতামায় িক বেলেছন জােনা? তুিম e-সব িব াস কর না, 
মnnেরর পর েতামার iটপাটেকল েথেক আরm করেত হেব। (সকেলর হাসয্) 
 
        ডাkার (সহােসয্) -- iটপাটেকল েথেক আরm কের aেনক জেnর পর যিদ মানুষ হi, আবার eখােন 
eেলi েতা iটপাটেকল েথেক আবার আরm। (ডাkােরর o সকেলর হাসয্) 
 
        ঠাকুর eকটু aসুs, তবুo তাঁহার ঈ রীয় ভাব হয় o িতিন ঈ েরর কথা সবর্দা কন, ei কথা হiেতেছ। 
 
        pতাপ -- কাল েদেখ েগলাম ভাবাবsা। 
 
        ীরামকৃ  -- েস আপিন আপিন হেয় িগেয়িছল; েবিশ নয়। 
 
        ডাkার -- কথা আর ভাব eখন ভাল নয়। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- কাল েয ভাবাবsা হেয়িছল, তােত েতামােক েদখলাম। েদখলাম, jােনর 
আকার -- িকnt মজক eেকবাের , আনnরস পায় নাi। (pতােপর pিত) iিন (ডাkার) যিদ eকবার আনn 
পান, aধঃ ঊ র্ পিরপূণর্ েদেখন। আর ‘আিম যা বলিছ তাi িঠক, আর aেনয্রা যা বেল তা িঠক নয়,’ -- e-সব 
কথা তাহেল আর বেলন না -- আর হয্াঁক-ময্াঁক লািঠমারা কথােগােলা আর oরঁ মুখ িদেয় েবেরায় না! 
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[জীবেনর uেdশয্ -- পূবর্কথা -- নয্াংটার uপেদশ ] 

 
        ভেkরা সকেল চুপ কিরয়া আেছন, হঠাৎ ঠাকুর ীরামকৃ  ভাবািব  হiয়া ডাkার সরকারেক বিলেতেছন -
- 
 
        “মহীndবাবু -- িক টাকা টাকা করেছা! মাগ, মাগ! -- মান, মান! করেছা! o-সব eখন েছেড় িদেয়, 
eকিচt হেয় ঈ েরেত মন দাo! -- oi আনn েভাগ কেরা।” 
 
        ডাkার সরকার চুপ কিরয়া আেছন। সকেলi চুপ। 
 
        ীরামকৃ  -- jানীর ধয্ােনর কথা নয্াংটা বলত। জেল জল, aধঃ ঊে র্ পিরপূণর্! জীব েযন মীন, জেল 
আনেn েস সাঁতার িদেc। িঠক ধয্ান হেল eiিট সতয্ সতয্ েদখেব। 
 
        “aনn সমুd, জেলরo aবিধ নাi। তার িভতের েযন eকিট ঘট রেয়েছ। বািহের িভতের জল। jানী েদেখ, 
-- anের বািহের েসi পরমাtা। তেব ঘটিট িক? ঘট আেছ বেল জল di ভাগ েদখােc, anের বািহের েবাধ 
হেc। ‘আিম’ ঘট থাকেল ei েবাধ হয়। oi ‘আিমিট’ যিদ যায়, তাহেল যা আেছ তাi, মুেখ বলবার িকছু নাi। 
 
        “jানীর ধয্ান আর িকরকম জােনা? aনn আকাশ, তােত পািখ আনেn uড়েছ, পাখা িবsার কের। 
িচদাকাশ, আtা পািখ। পািখ খাঁচায় নাi, িচদাকােশ uড়েছ! আনn ধের না।”1  
 
        ভেkরা aবাk  হiয়া ei ধয্ানেযাগ কথা িনেতেছন। িকয়ৎkণ পের pতাপ আবার কথা আরm কিরেলন। 
 
        pতাপ (সরকােরর pিত) -- ভাবেত েগেল সব ছায়া। 
 
        ডাkার -- ছায়া যিদ বলেল, তেব িতনিট চাi। সূযর্, বst আর ছায়া। বst না হেল ছায়া িক! eিদেক বলেছা 
God real আবার Creation unreal! Creation-o real। 
 
        pতাপ -- আcা, আরিশেত েযমন pিতিবm, েতমিন মনrপ আরিশেত ei জগৎ েদখা যােc। 
 
        ডাkার -- eকটা বst না থাকেল িক pিতিবm? 
 
        নেরন -- েকন, ঈ র বst।                              [ডাkার চুপ কিরয়া রিহেলন] 
 

[জগৎ-ৈচতনয্ o Science -- ঈ রi কতর্া ] 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- eকটা কথা তুিম েবশ বেলেছা। ভাবাবsা েয মেনর েযােগ হয় eিট আর 
েকu বেলিন। তুিমi বেলেছা। 
                                                 
1 cf. Shelley's Skylark 
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        “িশবনাথ বেলিছল, েবিশ ঈ রিচnা করেল েবেহড হেয় যায়। বেল জগৎ-ৈচতনয্েক িচnা কের aৈচতনয্ 
হয়। েবাধsrপ, যাঁর েবােধ জগৎ েবাধ করেছ, তাঁেক িচnা কের aেবাধ! 
 
        “আর েতামার Science -- eটা িমশেল oটা হয়; oটা িমশেল eটা হয়; ogেলা িচnা করেল বরং 
েবাধশূনয্ হেত পাের, েকবল জড়gেলা েঘঁেট!” 
 
        ডাkার -- oেত ঈ রেক েদখা যায়। 
 
        মিণ -- তেব মানুেষ আরo s  েদখা যায়। আর মহাপুrেষ আরo েবিশ েদখা যায়। মহাপুrেষ েবিশ 
pকাশ। 
 
        ডাkার -- হাঁ, মানুেষেত বেট। 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক িচnা করেল aৈচতনয্! েয ৈচতনয্ জড় পযর্n েচতন হেয়েছ, হাত-পা-শরীর নড়েছ! 
বেল শরীর নড়েছ, িকnt িতিন নড়েছন, জােন না। বেল, জেল হাত পুেড় েগল! জেল িকছু েপােড় না। জেলর িভতর 
েয utাপ, জেলর িভতর েয aিg তােতi হাত পুেড় েগল! 
 
        “হাঁিড়েত ভাত ফুটেছ। আলু-েবgন লাফােc। েছাট েছেল বেল আলু-েবgনgেলা আপিন নাচেছ। জােন না 
েয, িনেচ আgন আেছ! মানুষ বেল, iিndেয়রা আপনা-আপিন কাজ করেছ! িভতের েয েসi ৈচতনয্srপ আেছ তা 
ভােব না!” 
 
        ডাkার সরকার গােtাtান কিরেলন। eiবার িবদায় gহণ কিরেবন। ঠাকুর ীরামকৃ o দাঁড়াiেলন। 
 
        ডাkার -- িবপেদ মধুসূদন। সােধ ‘তঁুh তঁুh’ বলায়। গলায় oiিট হেয়েছ তাi। তুিম িনেজ েযমন বেলা, 
eখন ধুনুরীর হােত পেড়েছা, ধুনুরীেক বেলা। েতামারi কথা। 
 
        ীরামকৃ  -- িক আর বলব। 
 
        ডাkার -- েকন বলেব না? তাঁর েকােল রেয়িছ, েকােল হাগিছ আর বয্ায়রাম হেল তাঁেক বলব না তেব 
কােক বলব? 
 
        ীরামকৃ  -- িঠক িঠক। eক-eকবার বিল। তা -- হয় না। 
 
        ডাkার -- আর বলেতi বা হেব েকন, িতিন িক জানেছন না? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- eকজন মুসলমান নমাজ করেত করেত ‘েহা আlা’ ‘েহা আlা’ বেল িচৎকার কের 
ডাকিছল। তােক eকজন েলাক বলেল, তুi আlােক ডাকিছস তা aেতা েচঁচািcস েকন? িতিন েয িপঁপেড়র পােয়র 
নূপুর নেত পান! 
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   [েযাগীর লkণ -- েযাগী anমুর্খ -- িবlম ল ঠাকুর ] 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেত যখন মেনর েযাগ হয়, তখন ঈ রেক খুব কােছ েদেখ। hদেয়র মেধয্ েদেখ। 
 
        “িকnt eকিট কথা আেছ, যত ei েযাগ হেব ততi বািহেরর িজিনস েথেক মন সের আসেব। ভkমােল eক 
ভেkর (িব ম েলর) কথা আেছ। েস েবশয্ালেয় েযত। eকিদন aেনক রােt যােc। বািড়েত বাপ-মােয়র াd 
হেয়িছল তাi েদির হেয়েছ। ােdর খাবার েবশয্ােক েদেব বেল হােত কের লেয় যােc। তার েবশয্ার িদেক eত 
eকাg মন েয িকেসর uপর িদেয় যােc, েকাn খান িদেয় যােc, e-সব িকছু hশঁ নাi। পেথ eক েযাগী চkু বুেজ 
ঈ রিচnা কিcল, তাঁর গােয় পা িদেয় চেল যােc। েযাগী রাগ কের বেল uঠল, ‘িক তুi েদখেত পািcস না? আিম 
ঈ রেক িচnা করিছ, তুi গােয়র uপর পা িদেয় চেল যািcস?’ তখন েস েলাকিট বলেল, আমায় মাপ করেবন, 
িকnt eকটা কথা িজjাসা কির, েবশয্ােক িচnা কের আমার hশঁ নাi, আর আপিন ঈ রিচnা কেcন, আপনার সব 
বািহেরর hঁশ আেছ! e িকরকম ঈ রিচnা! েস ভk েশেষ সংসারতয্াগ কের ঈ েরর আরাধনায় চেল িগেয়িছল। 
েবশয্ােক বেলিছল, তুিম আমার gr, তুিমi িশিখেয়ছ িকরকম ঈ ের aনুরাগ করেত হয়। েবশয্ােক মা বেল তয্াগ 
কেরিছল।” 
 
        ডাkার -- e তািntক uপাসনা। জননী রমনী। 
 

[েলাকিশkা িদবার সংসারীর aনিধকার ] 
 
        ীরামকৃ  -- েদখ, eকটা গl েশান। eকজন রাজা িছল। eকিট পি েতর কােছ রাজা েরাজ ভাগবত 

নত। pতয্হ ভাগবত পড়ার পর পি ত রাজােক বলত, রাজা বুেঝছ? রাজাo েরাজ বলত, তুিম আেগ েবাঝ! 
ভাগবেতর পি ত বািড় িগেয় েরাজ ভােব েয, রাজা েরাজ eমন কথা বেল েকন! আিম েরাজ eত কের েবাঝাi আর 
রাজা uলেট বেল, তুিম আেগ েবাঝ! পি তিট সাধন-ভজন করত। িকছুিদন পের তাঁর hঁশ হল েয ঈ রi বst, আর 
সব -- গৃহ পিরবার, ধন, জন, মানসmম সব aবst। সংসাের সব িমথয্া েবাধ হoয়ােত েস সংসারতয্াগ করেল। 
যাবার সময় েকবল eকজনেক বেল েগল েয, রাজােক বেলা েয eখন আিম বুেঝিছ। 
 
        “আর eকিট গl েশান। eকজেনর eকিট ভাগবেতর পি ত দরকার হেয়িছল, -- পি ত eেস েরাজ 

ীমdাগবেতর কথা বলেব। eখন ভাগবেতর পি ত পাoয়া যােc না। aেনক েখাঁজার পর eকিট েলাক eেস 
বলেল, মহাশয়, eকিট uৎকৃ  ভাগবেতর পি ত েপেয়িছ। েস বলেল, তেব েবশ হেয়েছ, -- তাঁেক আন। েলাকিট 
বলেল, eকটু িকnt েগাল আেছ। তার কয়খানা লা ল আর কয়টা েহেল গr আেছ -- তােদর িনেয় সমs িদন 
থাকেত হয়, চাষ েদখেত হয়, eকটুo aবসর নাi। তখন যার ভাগবেতর পি েতর দরকার েস বলেল oেহ, যার 
লা ল আর েহেল গr আেছ, eমন ভাগবেতর পি ত আিম চািc না, -- আিম চািc eমন েলাক যার aবসর 
আেছ, আর আমােক হিরকথা নােত পােরন। (ডাkােরর pিত) বুঝেল?” 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 

[ ধু পাি তয্ o ডাkার ] 
 
        ীরামকৃ  -- িক জােনা, ধু পাি েতয্ িক হেব? পিnেতরা aেনক জােন-েশােন -- েবদ, পুরাণ, তnt। িকnt 

ধু পাি েতয্ িক হেব? িবেবক-ৈবরাগয্ চাi। িবেবক-ৈবরাগয্ যিদ থােক, তেব তার কথা নেত পারা যায়। যারা 
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সংসারেক সার কেরেছ, তােদর কথা িনেয় িক হেব! 
 
        “গীতা পড়েল িক হয়? দশবার ‘গীতা গীতা’ বলেল যা হয়। ‘গীতা গীতা’ বলেত বলেত ‘তয্াগী’ হেয় যায়। 
সংসাের কািমনী-কা েন আসিk যা তয্াগ হেয় েগেছ, েয ঈ েরেত েষাল আনা ভিk িদেত েপেরেছ, েসi গীতার 
মমর্ বুেঝেছ। গীতা সব বiটা পড়বার দরকার নাi। ‘তয্াগী’ বলেত পারেলi হল।” 
 
        ডাkার -- ‘তয্াগী’ বলেত েগেলi eকটা য-ফলা আনেত হয়। 
 
        মিণ -- তা য-ফলা না আনেলo হয়, নবdীপ েগাsামী ঠাকুরেক বেলিছেলন। ঠাকুর েপেনিটেত মেহাৎসব 
েদখেত িগেয়িছেলন, েসখােন নবdীপ েগাsামীেক ei গীতার কথা বেলিছেলন। তখন েগাsামী বলেলন, তg  ধাতু 
ঘঙ্  ‘তাগ’ হয়, তার utর in  pতয্য় করেল তয্াগী হয়, তয্াগী o তাগী eক মােন। 
 
        ডাkার -- আমায় eকজন রাধা মােন বেলিছল। বলেল, রাধা মােন িক জােনা? কথাটা ul েট নাo aথর্াৎ 
‘ধারা, ধারা’। (সকেলর হাসয্) 
 
        (সহােসয্) – “আজ ‘ধারা’ পযর্ni রিহল।” 
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সpিtংশ পিরেcদ 
 

ঐিহক jান বা Science 
 
        ডাkার চিলয়া েগেলন। ঠাকুর ীরামকেৃ র কােছ মাsার বিসয়া আেছন o eকােn কথা হiেতেছ। মাsার 
ডাkােরর বািড়েত িগয়ািছেলন, েসi সব কথা হiেতিছল। 
 
        মাsার ( ীরামকৃে র pিত) -- লাল মাছেক eলােচর েখাসা েদoয়া হিcল, আর চড়ুi পাখীেদর ময়দার 
gিল। তা বেলন, ‘েদখেল, oরা eলােচর েখাসা েদেখিন, তাi চেল েগল! আেগ jান তাi তেব ভিk। di-eকটা 
চড়ুio ময়দার েডলা েছাড়া েদেখ পািলেয় েগল। oেদর jান নাi, তাi ভিk হল না।’ 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- o jােনর মােন ঐিহক jান -- oেদর Science-eর   jান। 
 
        মাsার -- আবার বলেলন, ‘ৈচতনয্ বেল েগেছ, িক বুd বেল েগেছ, িক যী ী  বেল েগেছ, তেব িব াস 
করব! তা নয়!’ 
 
        “eক নািত হেয়েছ, -- তা বuমার সুখয্ািত করেলন। বলেলন, eকিদনo বািড়েত েদখেত পাi না, eমিন 
শাn আর লjাশীলা --” 
 
        ীরামকৃ  -- eখানকার কথা ভাবেছ। kেম dা হেc। eেকবাের aহংকার িক যায় গা! aত িবদয্া, মান! 
টাকা হেয়েছ! িকnt eখানকার কথােত a dা েনi। 



1885, 30েশ aেkাবর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

a ািtংশ পিরেcদ 
 

aবতীণর্ শিk বা সদানn 
 
        েবলা 5টা। ীরামকৃ  েসi েদাতলার ঘের বিসয়া আেছন। চতুিদর্েক ভেkরা চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন। 
তnেধয্ aেনকgিল বািহেরর েলাক তাঁহােক েদিখেত আিসয়ােছন। েকান কথা নাi। 
 
        মাsার কােছ বিসয়া আেছন। তাঁহার সে  িনভৃেত eক-eকিট কথা হiেতেছ। ঠাকুর জামা পিরেবন -- 
মাsার জামা পরাiয়া িদেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েদেখা, eখন আর বড় ধয্ান-টয্ান করেত হয় না। aখ  eকবাের েবাধ হেয় 
যায়। eখন েকবল দশর্ন। 
 
        মাsার চুপ কিরয়া আেছন। ঘরo িনsb। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর তাহােক আবার eকিট কথা বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, eরা েয সব eকাসেন চুপ কের বেস আেছ, আর আমায় েদেখ -- কথা নাi, গান 
নাi; eেত িক েদেখ? 
 
        ঠাকুর িক iি ত বিরেতেছন েয, সাkাৎ ঈ েরর শিk aবতীণর্ -- তাi eত েলােকর আকষর্ণ, তাi ভেkরা 
aবাk  হiয়া তাঁহার িদেক তাকাiয়া থােক! 
 
        মাsার utর কিরেলন -- আেj, eরা সব আপনার কথা aেনক আেগ েনেছ, আর েদেখ -- যা কখনo 
oরা েদখেত পায় না -- সদানn বালকsভাব, িনরহংকার, ঈ েরর েপেম মােতায়ারা! েসিদন ঈশান মুখুেjর বািড় 
আপিন িগিছেলন; েসi বািহেরর ঘের পায়চাির কিcেলন; আমরাo িছলাম, eকজন আপনােক eেস বলেল, eমন 
‘সদানn পুrষ’ েকাথাo েদিখ নাi। 
 
        মাsার আবার চুপ কিরয়া রিহেলন। ঘর আবার িনsb! িকয়ৎকাল পের ঠাকুর আবার মৃdsের মাsারেক িক 
বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, ডাkােরর িকরকম হেc? eখানকার কথা সব িক েবশ িনেc? 
 
        মাsার -- e aেমাঘ বীজ েকাথায় যােব, eকবার না eকবার eকিদক িদেয় েবেরােব। েসিদনকার eকটা 
কথায় হািস পােc। 
 
        ীরামকৃ  -- িক কথা? 
 
        মাsার -- েসিদন বেলিছেলন, যd মিlেকর খাবার সময় েকাn  বয্ েন নুন হেয়েছ, েকাn  বয্ েন হয়িন e 
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বুঝেত পাের না; eত aনয্মনs! েকu যিদ বেল েদয় e বয্ েন নুন হয় নাi, তখন eয্াঁ eয্াঁ কের বেল, ‘নুন হয় 
নাi?’ ডাkারেক ei কথািট েশানািcেলন। িতিন বলিছেলন িকনা েয, আিম eত aনয্মনs, হেয় যাi। আপিন 
বুিঝেয় িদিcেলন েয, েস িবষয়িচnা কের aনয্মনs ঈ রিচnা কের নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- ogেলা িক ভাবেব না? 
 
        মাsার -- ভাবেবন বiিক। তেব নানা কাজ, aেনককথা ভুেল যায়। আজেকo েবশ বলেলন, িতিন যখন 
বলেলন, ‘o তািntেকর uপাসনা। -- জননী রমণী।’ 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক বললুম? 
 
        মাsার -- আপিন বলেলন, েহেল গroয়ালা ভাগবত পি েতর কথা। ( ীরামকেৃ র হাসয্) আর বলেলন, 
েসi রাজার কথা েয বেলিছল, ‘তুিম আেগ েবাঝ!’ ( ীরামকৃে র হাসয্) 
 
        “আর বলেলন, গীতার কথা। গীতার সার কথা কািমনী-কা নতয্াগ, -- কািমনী-কা েন আসিk তয্াগ। 
ডাkারেক আপিন বলেলন েয সংসারী হয় (তয্াগী না হেয়) o আবার িক িশkা েদেব? তােত িতিন বুঝেত েবাধ হয় 
পােরন নাi। েশেষ ‘ধারা’ ‘ধারা’ বেল চাপা িদেয় েগেলন।” 
 
        ঠাকুর ভেkর জনয্ িচnা কিরেতেছন; -- পূণর্ বালক ভk, তাঁহার জনয্। মণীndo বালক ভk; ঠাকুর 
তাঁহােক পূেণর্র সে  আলাপ কিরেত পাঠাiেলন। 
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ঊনচtািরংশ পিরেcদ 
 

ীরাধাকৃ তttpসে  -- ‘সব সmেব’ িনতয্লীলা 
 
        সnয্া হiয়া িগয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের আেলা jিলেতেছ। কেয়কিট ভk o যাঁহারা ঠাকুরেক 
েদিখেত আিসয়ােছন, তাঁহারা েসi ঘের eকটু দূের বিসয়া আেছন। ঠাকুর anমুর্খ -- কথা কিহেতেছন না। ঘেরর 
মেধয্ যাঁহারা আেছন, তাঁহারাo ঈ রেক িচnা কিরেত কিরেত েমৗনাবলmন কিরয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরnd eকিট বnুেক সে  কিরয়া আিনেলন। নেরnd বিলেলন, iিন আমার বnু, iিন 
কেয়কখািন gn রচনা কিরয়ােছন, iিন ‘িকর য়ী’ িলেখন। ‘িকর য়ী’ েলখক pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। 
ঠাকুেরর সে  কথা কিহেবন। 
 
        নেরnd -- iিন রাধাকৃে র িবষয় িলেখেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েলখেকর pিত) -- িক িলেখেছা েগা, বল েদিখ। 
 
        েলখক -- রাধাকৃ i পরbh, oকঁােরর িবnুsrপ। েসi রাধাকৃ  পরbh েথেক মহািব ু, মহািব ু েথেক 
পুrষ-pকৃিত, -- িশব-dগর্া। 
 
        ীরামকৃ  -- েবশ! িনতয্রাধা নn েঘাষ েদেখিছেলন। েpমরাধা বৃnাবেন লীলা কেরিছেলন, কামরাধা 
চndাবলী। 
 
        “কামরাধা, েpমরাধা। আরo eিগেয় েগেল িনতয্রাধা। পয্াঁজ ছািড়েয় েগেল pথেম লাল েখাসা, তারপের 
ঈসৎ লাল, তারপের সাদা, তারপের আর েখাসা পাoয়া যায় না। oiিট িনতয্রাধার srপ -- েযখােন েনিত েনিত 
িবচার বn হেয় যায়! 
 
        “িনতয্ রাধাকৃ , আর লীলা রাধাকৃ । েযমন সূযর্ আর রি । িনতয্ সূেযর্র srপ, লীলা রি র srপ। 
 
        “ dভk কখনo িনেতয্ থােক, কখন লীলায়। 
 
        “যাঁরi িনতয্ তাঁরi লীলা। di িকংবা বh নয়।” 
 
        েলখক -- আেj, ‘বৃnাবেনর কৃ ’ আর ‘মথুরার কৃ ’ বেল েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- o েগাsামীেদর মত। পি েম পি েতরা তা বেল না। তােদর কৃ  eক, রাধা নাi। dািরকার 
কৃ  oiরকম। 
 
        েলখক -- আেj, রাধাকৃ i পরbh। 
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        ীরামকৃ  -- েবশ! িকnt তাঁেত সব সmেব! েসi িতিনi িনরাকার সাকার। িতিনi sরাট িবরাট! িতিনi 
bh, িতিনi শিk! 
 
        “তাঁর iিত নাi, -- েশষ নাi; তাঁেত সব সmেব। িচল-শকুিন যত uপের uঠুক না েকন, আকাশ গােয় েঠেক 
না। যিদ িজjাসা কর bh েকমন -- তা বলা যায় না। সাkাৎকার হেলo মুেখ বলা যায় না। যিদ িজjাসা েকu 
কের, েকমন িঘ? তার utর, -- েকমন িঘ, না েযমন িঘ। bেhর uপমা bh। আর িকছুi নাi।” 
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চtািরংশ পিরেcদ 
 

শয্ামপুকুর বাটীেত হিরবlভ নেরnd, িম  pভৃিত ভkসে  
 ীযুk বলরােমর জনয্ িচnা -- ীযুk হিরবlভ বসু 

 
        ীরামকৃ  শয্ামপুকুেরর বাটীেত ভkসে  িচিকৎসাথর্ বাস কিরেতেছন। আজ শিনবার। আি ন, কৃ া a মী 
িতিথ, 16i কািতর্ক। 31েশ aেkাবর, 1885 ী াb। েবলা নয়টা। 
 
        eখােন ভেkরা িদবারািt থােকন -- ঠাকুেরর েসবাথর্! eখনo েকহ সংসার তয্াগ কেরন নাi। 
 
        বলরাম সপিরবাের ঠাকুেরর েসবক। িতিন েয বংেশ জিnয়ােছন, েস aিত ভkবংশ। িপতা বৃd হiয়ােছন, 
বৃnাবেন eকাকী বাস কেরন -- তাঁহােদর pিতি ত ী ীশয্ামসুnেরর কুে । তাঁহার িপতৃবয্পুt ীযুk হিরবlভ 
বসু o বাটীর aনয্ানয্ সকেলi ৈব ব। 
 
        হিরবlভ কটেকর pধান uিকল। পরমহংসেদেবর কােছ বলরাম যাতায়াত কেরন -- িবেশষতঃ েমেয়েদর 
লiয়া যান -- িনয়া িবরk হiয়ােছন। েদখা হiেল, বলরাম বিলয়ািছেলন, তুিম তাঁহােক eকবার দশর্ন কর -- 
তারপর যা হয় বেলা! 
 
        আজ হিরবlভ আিসয়ােছন, িতিন ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া aিত ভিkভােব pণাম কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক কের ভাল হেব! -- আপিন িক েদখেছা, শk বয্ােমা? 
 
        হিরবlভ -- আjা, ডাkােররস বলেত পােরন। 
 
        ীরামকৃ  -- েমেয়রা পােয়র ধুলা লয়। তা ভািব eকrেপ িতিনi (ঈ র) িভতের আেছন -- িহসাব আিন। 
 
        হিরবlভ -- আপিন সাধু! আপনােক সকেল pণাম করেব, তােত েদাষ িক? 
 
        ীরামকৃ  -- েস rব, phাদ, নারদ, কিপল, eরা েকu হেল হত। আিম িক! আপিন আবার আসেবন। 
 
        হির -- আjা, আমােদর টােনi আসব -- আপিন বলেছন েকন। 
 
        হিরবlভ িবদায় লiেবন -- pণাম কিরেতেছন। পােয়র ধুলা লiেত যাiেতেছন -- ঠাকুর পা সরাiয়া 
লiেতেছন। িকnt হিরবlভ ছািড়েলন না -- েজার কিরয়া পােয়র ধুলা লiেলন। 
 
        হিরবlভ গােtাtান কিরেলন। ঠাকুর েযন তাঁহােক খািতর কিরবার জনয্ দাঁড়াiেলন। বিলেতেছন, “বলরাম 
aেনক dঃখ কের। আিম মেন কlাম, eকিদন যাi -- িগেয় েতামােদর সে  েদখা কির। তা আবার ভয় হয়! পােছ 
েতামরা বল, eেক েক আনেল!” 
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        হির -- o-সব কথা েক বেলেছ। আপিন িকছু ভাবেবন না। 
 
        হিরবlভ চিলয়া েগেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ভিk আেছ -- তা না হেল েজার কের পােয়র ধুলা িনেল েকন? 
 
        “েসi েয েতামায় বেলিছলাম, ভােব েদখলাম ডাkার o আর-eকজনেক, -- ei েসi আর-eকজন। তাi 
েদখ, eেসেছ।” 
 
        মাsার -- আেj, ভিkরi ঘর। 
 
        ীরামকৃ  -- িক সরল! 
 
        ডাkার সরকােরর কােছ ঠাকুেরর aসুেখর সংবাদ িদবার জনয্ মাsার শাঁখািরেটালায় আিসয়ােছন। ডাkার 
আজ আবার ঠাকুরেক েদিখেত যাiেবন। 
 
        ডাkার ঠাকুেরর o মিহমাচরণ pভৃিত ভkেদর কথা বিলেতেছন। 
 
        ডাkার -- কi, িতিন (মিহমাচরণ) েস বiেতা আেনন নাi -- েয বi আমােক েদখােবন বেলিছেলন! 
বলেল, ভুল হেয়েছ। তা হেত পাের -- আমারo হয়। 
 
        মাsার -- তাঁর েবশ পড়া না আেছ। 
 
        ডাkার -- তাহেল ei দশা! 
 
        ঠাকুেরর সmেn ডাkার বিলেতেছন, “ ধু ভিk িনেয় িক হেব -- jান যিদ না থােক।” 
 
        মাsার -- েকন, ঠাকুর েতা বেলন -- jােনর পর ভিk। তেব তাঁর ‘jান, ভিk’ আর আপনােদর ‘jান, 
ভিk’র মােন aেনক তফাত। 
 
        “িতিন যখন বেলন -- ‘jােনর পর ভিk’ তার মােন -- তttjােনর পর ভিk, bhjােনর পর ভিk -- 
ভগবানেক জানার পর ভিk। আপনােদর jান মােন েসn্  নেলj  (iিndেয়র িবষয় েথেক পাoয়া jান।) pথমিট 
not verifiable by our standard; তttjান iিndয়লভয্ jােনর dারা িঠক করা যায় না। িdিতয়িট -- 
verifiable (জড়jান)।” 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া, আবার aবতার সmেn কথা কিহেতেছন। 
 
        ডাkার -- aবতার আবার িক? আর পােয়র ধুেলা লoয়া িক! 
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        মাsার -- েকন, আপিন েতা বেলন eকs েপিরেমn্  সময় তাঁর সৃি  েদেখ ভাব হয়, মানুষ েদখেল ভাব হয়। 
তা যিদ হয়, ঈ রেক েকন না মাথা েনায়াব? মানুেষর hদয় মেধয্ ঈ র আেছন। 
 
        “িহnুধেমর্ েদেখ সবর্ভূেত নারায়ণ! eটা তত আপনার জানা নাi। সবর্ভূেত যিদ থােকন তাঁেক pণাম করেত 
িক? 
 
        “পরমহংসেদব বেলন, েকানo েকানo িজিনেস িতিন েবিশ pকাশ। সূেযর্র pকাশ জেল, আরিশেত। জল সব 
জায়গায় আেছ -- িকnt নদীেত, পু িরণীেত, েবিশ pকাশ। ঈ রেকi নমsার করা হয় -- মানুষেক নয়। God is 
God -- not, man is God. 
 
        “তাঁেক েতা রীj িনং (সামানয্ িবচার) কের জানা যায় না -- সমs িব ােসর uপর িনভর্র। ei সব কথা 
ঠাকুর বেলন।” 
 
        আজ মাsারেক ডাkার তাঁহার রিচত eকখািন বi uপহার িদেলন -- 
 
        Physiological Basis of Psychology -- 'as a token of brotherly regards'. 
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eকচtািরংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o Jesus Christ -- তাঁহােত ীে র আিবভর্াব 
 
        ঠাকুর ভkসে  বিসয়া আেছন। েবলা eগারটা। িম  নামক eকিট ী ান ভেkর সিহত কথা কিহেতেছন। 
িমে র বয়ঃkম 35 বৎসর হiেব। িম  ী ানবংেশ জিnয়ােছন। যিদo সােহেবর েপাশাক, িভতের েগrয়া আেছ। 
eখন সংসারতয্াগ কিরয়ােছন। iঁহার জnsান পি মা েল। eকিট াতার িববােহর িদেন তাঁহার eবং আর eকিট 

াতার eকিদেন মৃতুয্ হয়। েসi িদন হiেত িম  সংসারতয্াগ কিরয়ােছন। িতিন েকােয়কাr  সmpদায়ভুk। 
 
        িম  -- ‘oিহ রাম ঘট্  ঘটেম েলটা।’ 
 
        ীরামকৃ  েছাট নেরনেক আেs আেs বিলেতেছন -- যাহােত িম o িনেত পান -- ‘eক রাম তাঁর হাজার 
নাম।’ 
 
        “ ী ানরা যাঁেক God বেল, িহnরুা তাঁেকi রাম, কৃ , ঈ র -- ei সব বেল। পুকুের aেনকgিল ঘাট। 
eকঘােট িহn ুরা জল খােc, বলেছ জল; ঈ র। ী ােনরা আর-eকঘােট খােc, -- বলেছ, oয়াটার; গড্  যী । 
মুসলমােনরা আর-eকঘােট খােc -- বলেছ, পািন; আlা।” 
 
        িম  -- েমিরর েছেল Jesus নয়। Jesus sয়ং ঈ র। 
 
        (ভkেদর pিত) -- “iিন ( ীরামকৃ ) eখন ei আেছন -- আবার eক সমেয় সাkাৎ ঈ র। 
 
        “আপনারা (ভেkরা) eঁেক িচনেত পােcন না। আিম আেগ েথেক eঁেক েদেখিছ -- eখন সাkাৎ েদখিছ। 
েদেখিছলাম -- eকিট বাগান, uিন uপের আসেন বেস আেছন; েমেঝর uপর আর-eকজন বেস আেছন, -- িতিন 
তত advanced (unত নন।) 
 
        “ei েদেশ চারজন dারবাn  আেছন। েবাmাi a েল তুকারাম o কা ীের রবাটর্ মাiেকল; -- eখােন iিন; 
-- আর পূবর্েদেশ আর-eকজন আেছন।” 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম িকছু েদখেত-েটকেত পাo? 
 
        িম  -- আjা, বাটীেত যখন িছলাম তখন েথেক েজয্ািতঃদশর্ন হত। তারপর যী েক দশর্ন কেরিছ। েস-rপ 
আর িক বলব! -- েস েসৗnেযর্র কােছ িক stীর েসৗnযর্! 
 
        িকয়ৎkণ পের ভkেদর সে  কথা কিহেত কিহেত িম  জামা েপnলুন খুিলয়া িভতেরর েগrয়ার েকৗপীন 
েদখাiেলন। 
 
        ঠাকুর বারাnা হiেত আিসয়া বিলেতেছন -- “বােহয্ হল না -- eঁেক (িম েক) েদখলাম, বীেরর ভ ী কের 
দাঁিড়েয় আেছ।” 
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        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর সমািধs হiেতেছন। পি মাসয্ হiয়া দাঁড়াiয়া সমািধs। 
 
        িকি ৎ pকৃিতs হiয়া িম েক েদিখেত েদিখেত হািসেতেছন। 
 
        eখনo দাঁড়াiয়া। ভাবােবেশ িম েক েশk  হয্া  (হsধারণ) কিরেতেছন o হািসেতেছন। হাত ধিরয়া 
বিলেতেছন, “তুিম যা চাiছ তা হেয় যােব।” 
 
        ঠাকুেরর বুিঝ যী র ভাব হiল! িতিন আর যী  িক eক? 
 
        িম  (করেজােড়) -- আিম েসিদন েথেক মন, pাণ, শরীর, -- সব আপনােক িদেয়িছ! 
 
        [ঠাকুর ভাবােবেশ হািসেতেছন] 
 
        ঠাকুর uপেবশন কিরেলন। িম  ভkেদর কােছ তাঁহার পূবর্কথা সব বণর্না কিরেতেছন। তাঁহার di ভাi 
বেরর সভায় সািময়ানা চাপা পিড়য়া, মানবলীলা সmরণ কিরেলন, -- তাহাo বিলেলন। 
 
        ঠাকুর িম েক যt কিরবার কথা ভkেদর বিলয়া িদেলন। 
 

[নেরnd, ডা: সরকার pভৃিত সে  কীতর্নানেn ] 
 
        ডাkার সরকার আিসয়ােছন। ডাkারেক েদিখয়া ঠাকুর সমািধs। িকি ৎ ভাব uপশেমর পর ঠাকুর 
ভাবােবেশ বিলেতেছন -- “কারণানেnর পর সিcদানn। -- কারেণর কারণ!” 
 
        ডাkার বিলেতেছন, হাঁ! 
 
        ীরামকৃ  -- েবhশঁ হi নাi। 
 
        ডাkার বুিঝয়ােছন েয, ঠাকুেরর ঈ েরর আেবশ হiয়ােছ। তাi বিলেতেছন -- “না তুিম খুব hেঁশ আছ!” 
 
        ঠাকুর সহােসয্ বিলেতেছন -- 
 
        গান - সুরাপান কির না আিম, সুধা খাi জয়কালী বেল, 
 মন মাতােল মাতাল কের, মদ মাতােল মাতাল বেল। 
 grদt gড় লেয়, pবৃিt তায় মশলা িদেয় (মা) 
 jান ঁিড়েত চুয়ার ভাঁিট, পাল কের েমার মন মাতােল। 
 মূলমnt যnt ভরা, েশাধন কির বেল তারা, 
 pসাদ বেল eমন সুরা, েখেল চতুবর্গর্ েমেল। 
 
        গান িনয়া ডাkার ভাবািব pায় হiেলন। ঠাকুেররo আবার ভাবােবশ হiল। ভােব ডাkােরর েকােল চরণ 
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বাড়াiয়া িদেলন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ভাব সmরণ হiল, -- তখন চরণ gটাiয়া লiয়া ডাkারেক বিলেতেছন -- “uh ! তুিম িক 
কথাi বেলছ! তাঁরi েকােল বেস আিছ, তাঁেক বয্ারােমর কথা বলব না েতা কােক বলব। -- ডাকেত হয় তাঁেকi 
ডাকব!” 
 
        ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুেরর চkু জেল ভিরয়া েগল। 
 
        আবার ভাবািব । -- ভােব ডাkারেক বিলেতেছন -- “তুিম খুব d! তা না হেল পা রাখেত পাির না!” 
আবার বিলেতেছন। “শাn oিহ হয্ায় েযা রাম-রস চােখ! 
 
        “িবষয় িক? -- oেত আেছ িক? -- টাকা-কিড়, মান, শরীেরর সুখ -- eেত আেছ, িক? রামেকা েযা িচনা 
নাi িদl  িচনা হয্ায় েসা েকয়া ের।” 
 
        eত aসুেখর পর ঠাকুেরর ভাবােবশ হiেতেছ েদিখয়া ভেkরা িচিnত হiয়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “oi 
গানিট হেল আিম থামব; -- হিররস মিদরা।” 
 
        নেরnd কkাnের িছেলন, তাঁেক ডাকােনা হiল। িতিন তাঁহার েদবdলর্ভ কে  গান নাiেতেছন: 
 
 হিররসমিদরা িপেয় মম মানস মােতা ের। 
 (eকবার) লুটােয় aবনীতল হিরহির বিল কােঁদা ের। 
 গভীর িননতেদ হিরনােম গগন ছাo ের 
 নােচা হির বেল, dবাh তুেল, হিরনাম িবলাo ের। 
 হিরেpমানnরেস aিনিদন ভােসা ের, 
 গাo হিরনাম হo পূণর্কাম, নীচ বাসনা নােশা ের! 
 
        ীরামকৃ  -- আর েসiিট? ‘িচদানnিসnুনীের?’ 
 
        নেরnd গাiেতেছন: 
 
        (1) - িচদানn িসnুনীের েpমানেnর লহরী, 
 মহাভাব রসলীলা িক মাধুরী মির মির। 
 মহােযােগ সব eকাকার হiল, েদশকাল বয্বধান সব ঘুিচল ের, 
 eখন আনেn মািতয়া, d বাh তুিলয়া বল ের মন হির হির। 
 
        (2) - িচnয় মন মানস হির িচd ঘন িনর ন। 
 
        ডাkার eকাgমেন িনেতেছন। গান সমাp হiেল বিলেতেছন, ‘িচদানnিসnুনীের, oiিট েবশ!’ ডাkােরর 
আনn েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন -- “েছেল বেলিছল, ‘বাবা, eকটু (মদ) েচেখ েদখ তারপর আমায় ছাড়েত বল 
েতা ছাড়া যােব।’ বাবা েখেয় বলেল, ‘তুিম বাছা ছাড় আপিt নাi িকnt আিম ছাড়িছ না।’ (ডাkার o সকেলর 
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হাসয্) 
 
        “েসিদন মা েদখােল dিট েলাকেক। iিন তার িভতর eকজন। খুব jান হেব েদখলাম, -- িকnt । 
(ডাkারেক, সহােসয্) িকnt েরাসেব।” 
 
        ডাkার চুপ কিরয়া আেছন। 
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dাচtািরংশ পিরেcদ 
 

৺কালীপূজার িদবেস শয্ামপুকুর বাটীেত ভkসে  
 
        ীরামকৃ  শয্ামপুকুের বাটীর uপেরর দিkেণর ঘের দাঁড়াiয়া আেছন। েবলা 9টা। ঠাকুেরর পিরধােন 
dবst eবং কপােল চnেনর েফাঁটা। 

 
        মাsার ঠাকুেরর আেদেশ ৺িসেd রী কালীর pসাদ আিনয়ােছন; pসাদ হেs ঠাকুর aিত ভিkভােব দাঁড়াiয়া 
িকি ৎ মsেক ধারণ কিরেতেছন। gহণ কিরবার সময় পাdকা খুিলয়ােছন। মাsারেক বিলেতেছন, “েবশ pসাদ।” 
 
        আজ kবার (22েশ কািতর্ক, 1292); আি ন aমাবসয্া, 6i নেভmর, 1885। আজ ৺কালীপূজা। 
 
        ঠাকুর মাsারেক আেদশ কিরয়ািছেলন ঠনঠেনর ৺িসেd রী কালীমাতােক পু , ডাব, িচিন, সেnশ িদেয় 
আজ সকােল পূজা িদেব। মাsার sান কিরয়া নgপেদ সকােল পূজা িদয়া আবার নgপেদ ঠাকুেরর কােছ pসাদ 
আিনয়ােছন। 
 
        ঠাকুেরর আর eকিট আেদশ -- ‘রামpসােদর o কমলাকােnর গােনর বi িকিনয়া আিনেব।’ ডাkার 
সরকারেক িদেত হiেব। 
 
        মাsার বিলেতেছন, “ei বi আিনয়ািছ। রামpসাদ আর কমলাকােnর গােনর বi।” ীরামকৃ  বিলেলন, 
“ei গান সব (ডাkােরর িভতর) ঢুিকেয় েদেব।” 
 
        গান - মন িক তtt কর তাঁের, েযন unt আঁধার ঘের। 
 েস েয ভােবর িবষয়, ভাব বয্তীত aভােব িক ধরেত পাের ৷৷ 
 
        গান - েক জােন কালী েকমন। ষ  দশর্েন না পায় দরশন। 
 
        গান - মন ের কৃিষ কাজ জান না। 
 eমন মানব জিমন রiল পিতত আবাদ করেল ফলেতা েসানা ৷৷ 
 
        গান - আয় মন েবড়ােত যািব। 
 কালী কlতr মূেল ের মন চাির ফল কুড়ােয় পািব ৷৷ 
 
        মাsার বিলেলন, আjা হাঁ। ঠাকুর মাsােরর সিহত ঘের পায়চাির কিরেতেছন -- চিটজুতা পােয়। aত aসুখ 
-- সহাসয্বদন। 
 
        ীরামকৃ  -- আর o গানটাo েবশ! -- ‘e সংসার েধাঁকার টািট’। আর ‘e সংসার মজার কুিট! o ভাi 
আনn বাজাের লুিট।’ 
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        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        ঠাকুর হঠাৎ চমিকত হiেতেছন। aমিন পাdকা তয্াগ কিরয়া িsরভােব দাঁড়াiেলন। eেকবাের সমািধs। 
আজ জগnাতার পূজা, তাi িক মুhমুর্hঃ চমিকত eবং সমািধs! aেনকkণ পের দীঘর্িনঃ াস েফিলয়া েযন aিত 
কে  ভাব সmরণ কিরেলন। 
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tয় tািরংশ পিরেcদ 
 

কালীপূজার িদবেস ভkসে  
 
        ঠাকুর েসi uপেরর ঘের ভkসে  বিসয়া আেছন; েবলা 10টা। িবছানার uপর বািলেশ েঠসান িদয়া আেছন, 
ভেkরা চতুিদর্েক বিসয়া। রাম, রাখাল, িনর ন, কালীপদ, মাsার pভৃিত aেনকgিল ভk আেছন। ঠাকুেরর 
ভািগেনয় hদয় মুখুেjর কথা হiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  (রাম pভৃিতেক) -- hেদ eখনo জিম জিম করেছ। যখন দিkেণ ের তখন বেলিছল, শাল দাo, 
না হেল নািলশ করব। 
 
        “মা তােক সিরেয় িদেলন। েলাকজন েগেল েকবল টাকা টাকা করত। েস যিদ থাকত e-সব েলাক েযত না। 
মা সিরেয় িদেলন। 
 
        “েগা -- aমিন আরm কেরিছল। খঁুতখঁুত করত। গািড়েত আমার সে  যােব তা েদির করত। aনয্ েছাকরারা 
আমার কােছ eেল িবরk হত। তােদর যিদ আিম কলকাতায় েদখেত েযতাম -- আমায় বলত, oরা িক সংসার 
েছেড় আসেব তাi েদখেত যােবন! জল-খাবার েছাকরােদর েদoয়া আেগ ভেয় বলতুম, তুi খা আর oেদর েদ। 
জানেত পারলুম o থাকেব না। 
 
        “তখন মােক বললাম -- মা oেক hেদর মেতা eেকবাের সরাস েন। তারপর নলাম বৃnাবেন যােব। 
 
        “েগা -- যিদ থাকত ei-সব েছাকরােদর হত না। o বৃnাবেন চেল েগল তাi ei-সব েছাকরারা আসেত 
েযেত লাগল।” 
 
        েগা (িবনীতভােব) -- আেj, আমার তা মেন িছল না। 
 
        রাম (দt) -- েতামার মন uিন যা বুঝেবন তা তুিম বুঝেব? 
 
        (েগা) -- চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        ীরামকৃ  (েগা pিত) তুi েকন aমন করিছস -- আিম েতােক সnান aেপkা ভালবািস! 
 
        “তুi চুপ কর না ...... eখন েতার েস ভাব নাi।” 
 
        ভkেদর সিহত কথাবাতর্ার পর তাঁহারা কkাnের চিলয়া েগেল ঠাকুর েগা - েক ডাকাiেলন o বিলেলন, 
তুi িক িকছু মেন কেরিছস। 
 
        েগা -- আেj না। 
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        ঠাকুর মাsারেক বিলেলন, আজ কালীপূজা, িকছু পূজার আেয়াজন করা ভাল। oেদর eকবার বেল eস। 
পাঁকািট eেনেছ িকনা িজjাসা কেরা েদিখ। 
 
        মাsার ৈবঠকখানায় িগয়া ভkেদর সমs জানাiেলন। কালীপদ o aনয্ানয্ ভেkরা পূজার uেদয্াগ কিরেত 
লািগেলন। 
 
        েবলা আnাজ 2টার সময় ডাkার ঠাকুরেক েদিখেত আিসেলন। সে  aধয্াপক নীলমিণ। ঠাকুেরর কােছ 
aেনকgিল ভk বিসয়া আেছন। িগিরশ, কালীপদ, িনর ন, রাখাল, েখাকা (মণীnd), লাটু, মাsার aেনেক। ঠাকুর 
সহাসয্বদন, ডাkােরর সে  aসুেখর কথা o ঔষধািদর কথা eকটু হiেল পর বিলেতেছন, “েতামার জনয্ ei বi 
eেসেছ।” ডাkােরর হােত মাsার েসi dখািন বi িদেলন। 
 
        ডাkার গান িনেত চাiেলন। ঠাকুেরর আেদশkেম মাsার o eকিট ভk রামpসােদর গান গাiেতেছন: 
 
        গান - মন কর িক তtt তাঁের, েযন unt আঁধার ঘের। 
 
        গান - েক জােন কালী েকমন ষড়দশর্েন না পায় দরশন। 
 
        গান - মন ের কৃিষ কাজ জান না। 
 
        গান - আয় মন েবড়ােত যািব। 
 
        ডাkার িগিরশেক বিলেতেছন, “েতামার oi গানিট েবশ -- বীেণর গান -- বুd চিরেতর।” ঠাকুেরর iি েত 
িগিরশ o কালীপদ diজেন িমিলয়া গান নাiেতেছন: 
 
 আমার ei সােধর বীেণ, যেt গাঁথা তােরর হার। 
 েয যt জােন বাজায় িবেণ uেঠ সুধা aিনবার ৷৷ 
 তােন মােন বাঁধেল ডুির, শত ধাের বয় মাধুরী। 
 বােজ না আলগা তাের, টােন িছঁেড় েকামল তার ৷৷ 
 
        গান - জুড়াiেত চাi, েকাথায় জুড়াi, 
             েকাথা হেত আিস, েকাথা েভেস যাi। 
             িফের িফের আিস, কত কাঁিদ হািস, 
 েকাথা যাi সদা ভািব েগা তাi ৷৷ 
             েক েখলায়, আিম েখিল বা েকন, 
         জািগেয় ঘুমাi কুহেক েযন। 
             e েকমন েঘার, হেব নািক েভার, 
 aধীর-aধীর েযমিত সমীর, aিবরাম গিত িনয়ত ধাi ৷৷ 
             জািন না েকবা, eেসিছ েকাথায়, 
 েকন বা eেসিছ, েকাথা িনেয় যায়, 
             যাi েভেস েভেস কত কত েদেশ, 
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             চািরিদেক েগাল oেঠ নানা েরাল। 
             কত আেস যায়, হােস কাঁেদ গায়, 
 ei আেছ আর তখিন নাi ৷৷ 
             িক কােজ eেসিছ িক কােজ েগল, 
            েক জােন েকমন িক েখলা হল। 
             pবােহর বাির, রিহেত িক পাির, 
             যাi যাi েকাথা কূল িক নাi? 
             কর েহ েচতন, েক আছ েচতন, 
 কতিদেন আর ভািঙেব sপন? 
             েক আছ েচতন ঘুমাio না আর, 
 দাrণ e-েঘার িনিবড় আঁধার। 
             কর তমঃ নাশ, হo েহ pকাশ, 
 েতামা িবনা আর নািহক uপায়, 
             তব পেদ তাi শরণ চাi ৷৷ 
 
        গান - আমায় ধর িনতাi 
             আমার pাণ েযন আক কের ের েকমন ৷৷ 
             িনতাi, জীবেক হির নাম িবলােত, 
             uঠল েগা েঢu েpম-নদীেত, 
             (eখন) েসi তরে  eখন আিম ভািসেয় যাi। 
             িনতাi েয dঃখ আমার anের, dঃেখর কথা কiব কাের, 
             জীেবর dঃেখ eখন আিম ভািসেয় যাi। 
 
        গান - pাণভের আয় হির বিল, েনেচ আয় জগাi মাধাi। 
 
        গান - িকেশারীর েpম িনিব আয়, েpেমর জুয়াের বেয় যায়। 
             বিহেছ ের েpম শতধাের, েয যত চায় তত পায় ৷৷ 
 েpেমর িকেশারী েpম িবলায় সাধ কির, 
 রাধার েpেম বল ের হির। 
 েpেম pাণ মt কের, েpম তরে  pাণ নাচায়, 
 রাধার েpেম হির বেল, আয় আয় আয় আয় ৷৷ 
 
        গান িনেত িনেত di-িতনিট ভেkর ভাব হiয়া েগল, -- েখাকার (মণীেndর), লাটুর! লাটু িনর েনর 
পাে র্ বিসয়ািছেলন। গান হiয়া েগেল ঠাকুেরর সিহত ডাkার আবার কথা কিহেতেছন। গতকলয্ pতাপ 
(মজুমদার) ঠাকুরেক ‘নাk s  ভিমকা’ ঔষধ িদয়ািছেলন। ডাkার সরকার িনয়া িবরk হiয়ােছন। 
 
        ডাkার -- আিম েতা মির নাi, নাk s  ভিমকা েদoয়া। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- েতামার aিবদয্া মrক! 
 



1885, 6i নেভmর 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        ডাkার -- আমার েকানকােল aিবদয্া নাi। 
 
        ডাkার aিবদয্া মােন ন া stীেলাক বুিঝয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- না েগা! সnয্াসীর aিবদয্া মের যায় আর িবেবক সnান হয়। aিবদয্া মা মের 
েগেল aেশৗচ হয়, -- তাi বেল সnয্াসীেক ছঁুেত নাi। 
 
        হিরবlভ আিসয়ােছন। ঠাকুর বিলেতেছন, “েতামায় েদখেল আনn হয়।” হিরবlভ aিত িবনীত। মাdেরর 
িনেচ মািটর uপর বিসয়া ঠাকুরেক পাখা কিরেতেছন। হিরবlভ কটেকর বড় uিকল। 
 
        কােছ aধয্াপক নীলমিণ বিসয়া আেছন। ঠাকুর তাঁহার মান রািখেতেছন o বিলেতেছন, আজ আমার খুব 
িদন। িকয়ৎkণ পের ডাkার o তাঁহার বnু নীলমিণ িবদায় gহণ কিরেলন। হিরবlভo আিসেলন। আিসবার সময় 
বিলেলন, আিম আবার আসব। 
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চতু tািরংশ পিরেcদ 
 

জগnাতা ৺কালীপূজা 
 
        শরৎকাল, aমাবসয্া, রািt 7টা। েসi uপেরর ঘেরi পূজার সমs আেয়াজন হiয়ােছ। নানািবধ পু , 
চnন, িবlপt, জবা; পায়স o নানািবধ িম াn ঠাকুেরর সmুেখ ভেkরা আিনয়ােছন। ঠাকুর বিসয়া আেছন। 
ভেkরা চতুিদর্েক েঘিরয়া বিসয়া আেছন। শরৎ, শশী, রাম, িগিরশ, চুিনলাল, মাsার, রাখাল, িনর ন, েছাট নেরন, 
িবহারী pভৃিত aেনকgিল ভk। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন, “ধুনা আন”। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর জগnাতােক সমs িনেবদন কিরেলন। মাsার কােছ 
বিসয়া আেছন। মাsােরর িদেক তাকাiয়া ঠাকুর বিলেতেছন, “eকটু সবাi ধয্ান কেরা”। ভেkরা সকেল eকটু 
ধয্ান কিরেতেছন। 
 
        েদিখেত েদিখেত িগিরশ ঠাকুেরর পাদপেd মালা িদেলন। মাsারo গnপু  িদেলন। তারপেরi রাখাল। 
তারপর রাম pভৃিত সকল ভেkরা চরেণ ফুল িদেত লািগেলন। 
 
        িনর ন পােয় ফুল িদয়া bhময়ী bhময়ী বিলয়া ভূিম  হiয়া, পােয় মাথা িদয়া pণাম কিরেতেছন। ভেkরা 
সকেল ‘জয় মা! জয় মা!’ িন কিরেতেছন। 
 
        েদিখেত েদিখেত ঠাকুর ীরামকৃ  সমািধs হiয়ােছন। িক আ যর্! ভেkরা adতু rপাnর েদিখেতেছন। 
ঠাকুেরর েজয্ািতমর্য় বদনম ল! di হেs বরাভয়! ঠাকুর িনsn বাহয্শূনয্! utরাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। সাkাৎ 
জগnাতা িক ঠাকুেরর িভতর আিবভূতর্া হiেলন! 
 
        সকেল aবাk  হiয়া ei ad ুত বরাভয়দািয়নী জগnাতার মূিতর্ দশর্ন কিরেতেছন। 
 
        eiবাের ভেkরা sব কিরেতেছন। আর eকজন গান গািহয়া sব কিরেতেছন o সকেল েযাগদান কিরয়া 
সমsের গাiেতেছন। 
 
        িগিরশ sব কিরেতেছন: 
 
 েক ের িনিবড় নীল কাদিmনী সুরসমােজ। 
 েক ের রেkাৎপল চরণ যুগল হর uরেস িবরােজ ৷৷ 
 েক ের রজনীকর নখের বাস, িদনকর কত পেদ pকাশ। 
 মৃd মৃd হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরেজ ৷৷ 
 
        আবার গাiেতেছন: 
 
 দীনতািরণী, দূিরতহািরনী, সttরজsম িtgণধািরণী, 
 সৃজন-পালন-িনধনকািরণী, সgণা িনgর্ণা সবর্srিপণী। 
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 tংিহ কালী তারা পরমাpকৃিত, tংিহ েবয্াম েবয্ামেকশ pসিবনী। 
 tংিহ sল জল aিনল aনল, tংিহ েবয্াম েবয্ামেকশ pসিবনী। 
 সাংখয্ পাত ল মীমাংসক নয্ায়, তn তn jােন ধয্ােন সদা ধয্ায়, 
 ৈবেশিষক েবদােn েম হেয় াn, তথািপ aদয্ািপ জািনেত পােরিন ৷৷ 
 িনrপািধ আিদ anরিহত, কিরেত সাধক জনার িহত, 
 গেণশািদ প rেপ কালব  ভবভয়হরা িtকালবিতর্নী। 
 সাকার সাধেক তুিম েস সাকার, িনরাকার uপাসেক িনরাকার, 
 েকহ েকহ কয় bh েজয্ািতমর্য়, েসo তুিম নগতনয়া জননী। 
 েয aবিধ যার aিভসিn হয়, েস aবিধ েস পরbh কয়, 
 তৎপের তুরীয় aিনবর্চনীয়, সকিল মা তারা িtেলাকবয্ািপনী। 
 
        িবহারী sব কিরেতেছন: 
 
 মেনির বাসনা শয্ামা শবাসনা েশান মা বিল, 
 hদয় মােঝ uদয় হio মা, যখন হেব anজর্িল। 
 তখন আিম মেন মেন, তুলব জবা বেন বেন, 
 িমশাiেয় ভিk চnন মা, পেদ িদব পু া িল। 
 
মিণ গািহেতেছন ভkসে : 
 
 সকিল েতামাির icা মা icাময়ী তারা তুিম, 
 েতামার কমর্ তুিম কর মা, েলােক বেল কির আিম। 
 পে  বd কর করী প ুের ল াo িগির, 
 কাের দাo মা indtপদ কাের কর aেধাগামী। 
 আিম যnt তুিম যntী, আিম ঘর তুিম ঘরণী, 
 আিম রথ তুিম রথী েযমন চালাo েতমিন চিল। 
 
        গান - েতামাির কrণায় মা সকিল হiেত পাের। 
 aল য্ পবর্ত সম িব  বাধা যায় দূের ৷৷ 
 তুিম ম ল িনধান, কিরছ ম ল িবধান। 
 তেব েকন বৃথা মির ফলাফল িচnা কের ৷৷ 
 
        গান - েগা আনnময়ী হেয় মা আমায় িনরানn কেরা না। 
 
        গান -- িনিবড় আঁধাের মা েতার চমেক o rপরািশ। 
 
        ঠাকুর pকৃিতs হiয়ােছন। আেদশ কিরেতেছন, ei গানিট গাiেত -- 
 
        গান - কখন িক রে  থাক মা শয্ামা সুধাতরি ণী। 
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        গান সমাp হiেল ঠাকুর আবার আেদশ কিরেতেছন -- 
 
        গান - িশব সে  সদা রে  আনেn মগনা। 
 
        ঠাকুর ভkবৃেnর আনেnর জনয্ eকটু পায়স মুেখ িদেতেছন। িকnt eেকবাের ভােব িবেভার, বাহয্শূনয্ 
হiেলন! 
 
        িকয়ৎkণ পের ভেkরা সকেল ঠাকুরেক pণাম কিরয়া pসাদ লiয়া ৈবঠকখানা ঘের েগেলন o সকেল 
িমিলয়া আনn কিরেত কিরেত েসi pসাদ পাiেলন। রাত 9টা। ঠাকুর বিলয়া পাঠাiেলন -- রাত হiয়ােছ, 
সুেরেndর বািড়েত আজ ৺কালীপূজা হেব, েতামরা সকেল িনমntেণ যাo। 
 
        ভেkরা আনn কিরেত কিরেত িসমলা sীেট সুেরেndর বাটীেত uপিsত হiেলন। সুেরnd aিত যtসহকাের 
তাঁহািদগেক uপেরর ৈবঠকখানা ঘের লiয়া িগয়া বসাiেলন। বাটীেত uৎসব। সকেলi গীতবাদয্ iতয্ািদ লiয়া 
আনn কিরেতেছন। 
 
        সুেরেndর বাটীেত pসাদ পাiয়া বািড়েত িফিরেত ভkেদর pায় di pহেরর aিধক রািt হiয়ািছল। 
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কাশীপুর বাগােন ভkসে  ঠাকুর ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

কাশীপুর uদয্ােন নেরndািদ ভkসে  
কৃপািসnু ীরামকৃ  -- মাsার, িনর ন, ভবনাথ 

 
        ীরামকৃ  ভkসে  কাশীপুের বাস কিরেতেছন। eত aসুখ -- িকnt eক িচnা -- িকেস ভkেদর ম ল 
হয়। িনিশিদন েকান না েকান ভেkর িবষয় িচnা কিরেতেছন। 
 
        kবার, 11i িডেসmর, 27েশ agহায়ণ, kা প মীেত শয্ামপুকুর হiেত ঠাকুর কাশীপুেরর বাগােন 
আiেসন। আজ বােরা িদন হiল। েছাকরা ভেkরা kেম কাশীপুের আিসয়া aবিsিত কিরেতেছন -- ঠাকুেরর 
েসবার জনয্। eখনo বাটী aেনেক যাতায়াত কেরন। গৃহী ভেkরা pায় pতয্হ েদিখয়া যান -- মেধয্ মেধয্ রােto 
থােকন। 
 
        ভেkরা pায় সকেলi জুিটয়ােছন। 1881 ী াb হiেত ভk সমাগম হiেতেছ। েশেষর ভেkরা সকেলi 
আিসয়া পিড়য়ােছন। 1884 ী ােbর েশষােশিষ শশী o শরৎ ঠাকুরেক দশর্ন কেরন, কেলেজর পরীkািদর পর, 
1885-র মাঝামািঝ হiেত তাঁহারা সবর্দা যাতায়াত কেরন। 1884 ী ােbর েসেpmর মােস sার িথেয়টাের 

ীযুk িগিরশ (েঘাষ) ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। িতনমাস পের aথর্াৎ িডেসmেরর pারm হiেত িতিন সবর্দা যাতায়াত 
কেরন। 1884, িডেসmেরর েশেষ সারদা ঠাকুরেক দিkেণ র-মিnের দশর্ন কেরন। সুেবাধ o kীেরাদ 1885-র 
aগs মােস ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। 
 
        আজ সকােল েpেমর ছড়াছিড়। িনর নেক বলেছন, “তুi আমার বাপ, েতার েকােল বসব।” কালীপদর বk 
sশর্ কিরয়া বিলেতেছন, “ৈচতনয্ হo!” আর িচবুক ধিরয়া তাহােক আদর কিরেতেছন; আর বিলেতেছন, “েয 
আnিরক ঈ রেক েডেকেছ বা সnয্া-আিhক কেরেছ, তার eখােন আসেতi হেব।” আজ সকােল diিট ভk 
stীেলােকর uপরo কৃপা কিরয়ােছন। সমািধs হiয়া তাহােদর বেk চরণ dারা sশর্ কিরয়ােছন। তাঁহারা ar 
িবসজর্ন কিরেত লািগেলন; eকজন কাঁিদেত কাঁিদেত বিলেলন, “আপনার eত দয়া!” েpেমর ছড়াছিড়! িসঁিথর 
েগাপালেক কৃপা কিরেবন বিলয়া বিলেতেছন, “েগাপালেক েডেক আন।” 
 
        আজ বুধবার, 9i েপৗষ, agহায়েণর কৃ া িdতীয়া, 23েশ িডেসmর, 1885। সnয্া হiয়ােছ। ঠাকুর 
জগnাতার িচnা কিরেতেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর aিত মৃdsের d-eকিট ভেkর সিহত কথা কিহেতেছন। ঘের কালী, চুিনলাল, মাsার, 
নবেগাপাল, শশী, িনর ন pভৃিত ভেkরা আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- eকিট টুল িকেন আনেব -- eখানকার জনয্। কত েনেব? 
 
        মাsার -- আjা, d-িতন টাকার মেধয্। 
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        ীরামকৃ  -- জলিপিড় যিদ বার আনা, oর দাম aত হেব েকন? 
 
        মাsার -- েবিশ হেব না, -- oরi মেধয্ হেয় যােব! 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, কাল আবার বৃহsিতবােরর বারেবলা, -- তুিম িতনেটর আেগ আসেত পারেব না? 
 
        মাsার -- েয আjা, আসব। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  িক aবতার? aসুেখর gহয্ uেdশয্ ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- আcা, e-aসুখটা কিdেন সারেব? 
 
        মাsার -- eকটু েবিশ হেয়েছ -- িদন েনেব। 
 
        ীরামকৃ  -- কত িদন? 
 
        মাsার -- পাঁচ-ছ’ মাস হেত পাের। 
 
        ei কথায় ঠাকুর বালেকর নয্ায় aৈধযর্ হiেলন। আর বিলেতেছন -- “বল িক?” 
 
        মাsার -- আjা, সব সারেত। 
 
        ীরামকৃ  -- তাi বল। -- আcা, eত ঈ রীয় rপ দশর্ন, ভাব, সমািধ! -- তেব eমন বয্ােমা েকন? 
 
        মাsার -- আjা, খুব ক  হেc বেট; িকnt uেdশয্ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক uেdশয্? 
 
        মাsার -- আপনার aবsা পিরবতর্ন হেব -- িনরাকােরর িদেক েঝাঁক হেc। -- ‘িবদয্ার আিম’ পযর্n থাকেছ 
না। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, েলাকিশkা বn হেc -- আর বলেত পাির না। সব রামময় েদকিছ। -- eক-eকবার মেন 
হয়, কােক আর বলব! েদেখা না, -- ei বািড়-ভাড়া হেয়েছ বেল কত রকম ভk আসেছ। 
 
        “কৃ pসn েসন বা শশদেরর মেতা সাin েবাডর্ েতা হেব না, -- আমুক সময় েলকচার হiেব!” (ঠাকুেরর o 
মাsােরর হাসয্) 
 
        মাsার -- আর eকিট uেdশয্, েলাক বাছা। পাঁচ বছেরর তপসয্া কের যা না হত, ei কয়িদেন ভkেদর তা 
হেয়েছ। সাধনা, েpম, ভিk। 
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        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা হল বেট! ei িনর ন বািড় িগছেলা। (িনর েনর pিত) তুi বল েদিখ, িকরকম েবাধ 
হয়? 
 
        িনর ন -- আেj, আেগ ভালবাসা িছল বেট, -- িকnt eখন েছেড় থাকেত পারবার েজা নাi। 
 
        মাsার -- আিম eকিদন েদেখিছলাম, eরা কত বড়েলাক! 
 
        ীরামকৃ  -- েকাথায়? 
 
        মাsার -- আjা, eকপােশ দাঁিড়েয় শয্ামপুকুেরর বািড়েত েদেখিছলাম। েবাধ হল, eরা eক-eকজন কত 
িব -বাধা েঠেল oখােন eেস বেস রেয়েছ -- েসবার জনয্। 
 

[সমািধমিnের -- আ যর্ aবsা -- িনরাকার -- anর  িনবর্াচন ] 
 
        ei কথা িনেত িনেত ঠাকুর ভাবািব  হiেতেছন। িকয়ৎkণ িনsb হiয়া রিহেলন। সমািধs! 
 
        ভােবর uপশম হiেল মাsারেক বিলেতেছন -- “েদখলাম, সাকার েথেক সব িনরাকাের যােc! আর কথা 
বলেত icা যােc িকnt পারিছ না। 
 
        “আcা, oi িনরাকাের েঝাঁক, -- oটা েকবল লয় হবার জনয্; না?” 
 
        মাsার (aবাk  হiয়া) -- আjা, তাi হেব! 
 
        ীরামকৃ  -- eখনo েদখিছ িনরাকার aখ সিcদানn eiরকম কের রেয়েছ। ...... িকnt চাপলাম খুব 
কে । 
 
        “েলাক বাছা যা বলছ তা িঠক। ei aসুখ হoয়ােত েক anর , েক বিহর , েবাঝা যােc। যারা সংসার 
েছেড় eখােন আেছ, তারা anর । আর যারা eকবার eেস ‘েকমন আেছন মশাi’, িজjাসা কের, তারা বিহর । 
 
        “ভবনাথেক েদখেল না? শয্ামপুকুের বরিট েসেজ eেলা। িজjাসা করেল ‘েকমন আেছন?’ তারপর আর 
েদখা নাi। নেরেndর খািতের oiরকম তােক কির, িকnt মন নাi।” 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ীমুখ-কিথত চিরতামৃত -- ীরামকৃ  েক? মুkক  
 

আhstাm  ঋষয়ঃ সেবর্ েদবিষর্নর্ারদাsথা। 
aিসেতা েদবেলা বয্াসঃ sয়ৈ ব bবীিষ েম ৷৷ 

 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- িতিন ভেkর জেনয্ েদহধারণ কের যখন আেসন, তখন তাঁর সে  সে  
ভkরাo আেস। েকu anর , েকu বিহর । েকu রসdার। 
 
        “দশ-eগােরা বছেরর সময় েদেশ িবশালাkী েদখেত িগেয় মােঠ aবsা হয়। িক েদখলাম! -- eেকবাের 
বাহয্শূনয্! 
 
        “যখন বাiশ-েতiশ বছর বয়স1 কালীঘের (দিkেণ ের) বলেল, তুi িক akর হেত চাস?’ -- akর মােন 
জািন না! িজjাসা করলাম -- হলধারী বলেল, ‘kর মােন জীব, akর মােন পরমাtা’। 
 
        “যখন আরিত হত, কুিঠর uপর েথেক িচৎকার করতাম, ‘oের েক েকাথায় ভk আিছস আয়! ঐিহক 
েলাকেদর সে  আমার pাণ যায়!’ iংিলশময্ানেক (iংরাজী পড়া েলাকেক) বললাম। তারা বেল, ‘o-সব মেনর 
ভুল!’ তখন ‘তাi হেব’ বেল শাn হলাম। িকnt eখন েতা েসi সব িমলেছ! -- সব ভk eেস জুটেছ! 
 
        “আবার েদখােল পাঁচজন েসবােয়ত। pথম, েসােজাবাবু (মথুরবাবু) তারপর শmু মিlক, -- তােক আেগ 
কখন েদিখ নাi। ভােব েদখলাম, -- েগৗরবণর্ পুrষ, মাথায় তাজ। যখন aেনকিদন পের শmুেক েদখলাম, তখন 
মেন পড়ল, -- eেকi আেগ ভাবাবsায় েদেখিছ! আর িতনজন েসবােয়ত eখনo িঠক হয় নাi। িকnt সব েগৗরবণর্। 
সুেরnd aেনকটা রসdার বেল েবাধ হয়। 
 
        “ei aবsা যখন হল িঠক আমার মেতা eকজন eেস iড়া, িপ লা, সুষুmা নাড়ী সব েঝেড় িদেয় েগল। 
ষড়চেkর eক-eকিট পেd িজhা িদেয় রমণ কের, আর aেধামুখ পd ঊ র্মুখ হেয় uেঠ। েশেষ সহsার পd 
psুিটত হেয় েগল। 
 
        “যখন েযrপ েলাক আসেব, আেগ েদিখেয় িদত! ei চেk -- ভােব নয় -- েদখলাম, ৈচতনয্েদেবর 
সংকীতর্ন বটতলা েথেক বকুলতলার িদেক যােc। তােত বলরামেক েদখলাম, আর েযন েতামায় েদখলাম। চুিনেক 
আর েতামােক আনােগানায় udীপন হেয়েছ। শশী আর শরৎেক েদেখিছলাম, ঋিষ কৃে র (kাis্ ) দেল িছল। 
 
        “বটতলায় eকিট েছেল েদেখিছলাম। hেদ বলেল, তেব েতামার eকিট েছেল হেব। আিম বললাম, ‘আমার 
েয মাতৃেযানী! আমার েছেল েকমন কের হেব?’ েসi েছেল রাখাল। 
 
        “বললাম, মা, eরকম aবsা যিদ করেল, তাহেল eকজন বড়মানুষ জুিটেয় দাo। তাi েসেজাবাবু েচৗd 

                                                 
1 যখন 22/23 বয়স aথর্াৎ 1858/59 ী:, তখন pথম ei aবsা 
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বছর2 ধের েসবা কেl। েস কত িক! -- আলাদা ভাঁড়ার কের িদেল -- সাধুেসবার জনয্ -- গািড়, পালিক -- যােক 
যা িদেত বেলিছ, তােক তা েদoয়া। বামনী খতােতা -- pতাপ rd। 
 
        “িবজয় ei rপ (aথর্াৎ ঠাকুেরর মূিতর্) দশর্ন কেরেছ। eিক বেলা েদিখ? বেল, েতামায় েযমন েছাঁয়া, 
oirপ ছুঁেয়িছ। 
 
        “েনােটা (লাটু) খতােল eকিtশজন ভk। কi েতমন েবিশ কi! -- তেব েকদার আর িবজয় কতকgেলা 
কেc! 
 
        “ভােব েদখােল, েশেষ পােয়স েখেয় থাকেত হেব! 
 
        “e aসুেখ পিরবার (ভkেদর ী ীমা) পােয়স খাiেয় িদিcল, তখন কাঁদলাম ei বেল, -- ei িক 
পােয়স খাoয়া! ei কে !” 

                                                 
2 মথুেরর েচৗd বৎসর েসবা। 1858 হiেত 1871 ী াb। মথুেরর মৃতুয্ -- 1লা াবণ, 1278; 18i জুলাi, 1871। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

কাশীপুর বাগােন ভkসে  
ঈ েরর জনয্ ীযুk নেরেndর বয্াকুলতা 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কাশীপুেরর বাগােন uপেরর েসi পূবর্পিরিচত ঘের বিসয়া আেছন। দিkেণ র-কালীমিnর 
হiেত ীযুk রাম চাটুেজয্ তাঁহার কুশল সংবাদ লiেত আিসয়ািছেলন। ঠাকুর মিণর সিহত েসi সকল কথা 
কিহেতেছন -- বিলেতেছন -- oখােন (দিkেণ ের) িক eখন বড় ঠা া? 
 
        আজ 21েশ েপৗষ, কৃ া চতুদর্শী, েসামবার, 4ঠা জানুয়াির, 1886 ী াb। aপরাh -- েবলা 4টা বািজয়া 
িগয়ােছ। 
 
        নেরnd আিসয়া বিসেলন। ঠাকুর তাঁহােক মােঝ মােঝ েদিখেতেছন o তাঁহার িদেক চািহয়া ঈষৎ হািসেতেছন, 
-- েযন তাঁহার েsহ uথিলয়া পিড়েতেছ। মিণেক সে ত কিরয়া বিলেতেছন, “েকঁেদিছল!” ঠাকুর িকি ৎ চুপ 
কিরেলন। আবার মিণেক সে ত কিরয়া বিলেতেছন, “কাঁদেত কাঁদেত বািড় েথেক eেসিছল!” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। eiবার নেরnd কথা কিহেতেছন -- 
 
        নেরnd -- oখােন আজ যাব মেন কেরিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েকাথায়? 
 
        নেরnd -- দিkেণ ের -- েবলতলায় -- oখােন রােt ধুিন jালাব। 
 
        ীরামকৃ  -- না; oরা (ময্াগািজেনর কতৃর্পkীেয়রা) েদেব না। প বটী েবশ জায়গা, -- aেনক সাধু ধয্ান-
জপ কেরেছ! 
 
        “িকnt বড় শীত আর anকার।” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত, সহােসয্) -- পড়িব না? 
 
        নেরনd (ঠাকুর o মিণর িদেক চািহয়া) -- ঔষধ েপেল বাঁিচ, যােত পড়া-টড়া যা হেয়েছ সব ভুেল যাi! 
 
        ীযুk (বুেড়া) েগাপাল বিসয়া আেছন। িতিন বিলেতেছন -- আিমo oi সে  যাব। ীযুk কালীপদ 
(েঘাষ) ঠাকুেরর জনয্ আ রু আিনয়ািছেলন। আ ুেরর বাk ঠাকুেরর পাে র্ িছল। ঠাকুর ভkেদর আ রু িবতরণ 
কিরেতেছন। pথেমi নেরndেক িদেলন -- তাহার পর হিররলেুঠর মেতা ছড়াiয়া িদেলন, ভেkরা েয েযমন 
পাiেলন কুড়াiয়া লiেলন! 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঈ েরর জনয্ ীযুk নেরেndর বয্াকুলতা o তীb ৈবরাগয্ 
 
        সnয্া হiয়ােছ, নেরnd িনেচ বিসয়া তামাক খাiেতেছন o িনভৃেত মিণর কােছ িনেজর pাণ িকrপ বয্াকুল 
গl কিরেতেছন। 
 
        নেরnd (মিণর pিত) -- গত শিনবার eখােন ধয্ান করিছলাম। হঠাৎ বুেকর িভতর িকরকম কের eল! 
 
        মিণ -- কু িলনী জাগরণ। 
 
        নেরnd -- তাi হেব, েবশ েবাধ হল -- iড়া-িপ লা। হাজরােক বললাম, বুেক হাত িদেয় েদখেত। 
 
        “কাল রিববার, uপের িগেয় eঁর সে  েদখা কlাম, o ঁেক সব বললাম। 
 
        “আিম বললাম, ‘সbাi-eর হল, আমায় িকছু িদন। সbাi-eর হল, আমার হেব না’?” 
 
        মিণ -- িতিন েতামায় িক বলেলন? 
 
        নেরnd -- িতিন বলেলন, ‘তুi বািড়র eকটা িঠক কের আয় না, সব হেব। তুi িক চাস?’ 
 

[Sri Ramakrishna and the Vedanta -- িনতয্লীলা di gহণ ] 
 
        “আিম বললাম, -- আমার icা aমিন িতন-চারিদন সমািধs হেয় থাকব! কখন কখন eক-eকবার েখেত 
uঠব! 
 
        “িতিন বলেলন, ‘তুi েতা বড় হীনবুিd! o aবsার uচুঁ aবsা আেছ। তুi েতা গান গাস, ‘েযা কুছ্  হয্ায় েসা 
তঁুিহ হয্ায়’।” 
 
        মিণ -- হাঁ, uিন সবর্দাi বেলন েয, সমািধ েথেক েনেম eেস েদেখ -- িতিনi জীবজগৎ, ei সমs 
হেয়েছন। ঈ রেকািটর ei aবsা হেত পাের। uিন বেলন, জীবেকািট সমািধ aবsা যিদo লাভ কের আর নামেত 
পাের না। 
 
        নেরnd -- uিন বলেলন, -- তুi বািড়র eকটা িঠক কের আয়, সমািধলােভর aবsার েচেয়o uচুঁ aবsা 
হেত পারেব। 
 
        “আজ সকােল বািড় েগলাম। সকেল বকেত লাগল, -- আর বলেল, ‘িক েহা-েহা কের েবড়ািcস? আiন 
eকজািমন (িব. eল.) eত িনকেট, পড়া না নাi, েহা-েহা কের েবড়ােc’।” 
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        মিণ -- েতামার মা িকছু বলেলন? 
 
        নেরnd -- না, িতিন খাoয়াবার জনয্ বয্s, হিরেণর মাংস িছল; েখলুম, -- িকnt েখেত icা িছল না। 
 
        মিণ -- তারপর? 
 
        নেরnd -- িদিদমার বািড়েত, েসi পড়বার ঘের পড়েত েগলাম। পড়েত িগেয় পড়ােত eকটা ভয়ানক আত  
eল, -- পড়াটা েযন িক ভেয়র িজিনস! বুক আটুপাটু করেত লাগল! -- aমন কাnা কখনo কাঁিদ নাi। 
 
        “তারপর বi-টi েফেল েদৗড়! রাsা িদেয় ছুট! জুেতা-টুেতা রাsায় েকাথায় eকিদেক পেড় রiল! খেড়র 
গাদার কাছ িদেয় যািcলাম, -- গােয়মেয় খড়, আিম েদৗড়ুিc, -- কাশীপুেরর রাsায়।” 
 
        নেরnd eকটু চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        নেরnd -- িবেবক চূড়ামিণ েন আরo মন খারাপ হেয়েছ! শ রাচাযর্ বেলন -- েয, ei িতনিট িজিনস 
aেনক তপসয্ায়, aেনক ভােগয্ েমেল, -- মনুষয্tং মুমুkুtং মহাoপুrষসং য়ঃ। 
 
        “ভাবলাম আমার েতা িতনিটi হেয়েছ! -- aেনক তপসয্ার ফেল মানুষ জn হেয়েছ, aেনক তপসয্ার ফেল 
মুিkর icা হেয়েছ, -- আর aেনক তপসয্ার ফেল erপ মহাপুrেষর স  লাভ হেয়েছ।” 
 
        মিণ -- আহা! 
 
        নেরnd -- সংসার আর ভাল লােগ না। সংসাের যারা আেছ তােদরo ভাল লােগ না। di-eকজন ভk 
ছাড়া। 
 
        নেরnd aমিন আবার চুপ কিরয়া আেছন। নেরেndর িভতর তীb ৈবরাগয্! eখনo pাণ আটুপাটু কিরেতেছ। 
নেরnd আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        নেরnd (মিণর pিত) -- আপনােদর শািn হেয়েছ, আমার pাণ aিsর হেc! আপনারাi ধনয্! 
 
        মিণ িকছু utর কিরেলন না, চুপ কিরয়া আেছন। ভািবেতেছন, ঠাকুর বিলয়ািছেলন, ঈ েরর জনয্ বয্াকুল 
হেত হয়, তেব ঈ রদশর্ন হয়। সnয্ার পেরi মিণ uপেরর ঘের েগেলন। েদখেলন, ঠাকুর িনিdত। 
 
        রািt pায় 9টা। ঠাকুেরর কােছ িনর ন, শশী। ঠাকুর জািগয়ােছন। থািকয়া থািকয়া নেরেndর কথাi 
বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- নেরেndর aবsা িক আ যর্! েদেখা, ei নেরnd আেগ সাকার মানত না! eর pাণ িকrপ 
আটুপাটু হেয়েছ েদখিছল। েসi েয আেছ -- eকজন িজjাসা কেরিছল, ঈ রেক েকমন কের পাoয়া যায়। gr 
বলেলন, ‘eস আমার সে ; েতামায় েদিখেয় িদi িক হেল ঈ রেক পাoয়া যায়।’ ei বেল eকটা পুকুের িনেয় 
িগেয় তােক জেল চুিবেয় ধরেলন! খািনকkণ পের তােক েছেড় েদoয়ার পর িশষয্েক িজjাসা করেলন, ‘েতামার 
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pাণটা িক-রকম হিcল?’ েস বলেল, ‘pাণ যায় যায় হিcল!’ 
 
        “ঈ েরর জনয্ pাণ আটুবাটু করেল জানেব েয দশর্েনর আর েদির নাi। arণ uদয় হেল -- পূবর্িদক লাল 
হেল -- বুঝা যায় সূযর্ uঠেব।” 
 
        ঠাকুেরর আজ aসুখ বািড়য়ােছ। শরীেরর eত ক । তবুo নেরnd সmেn ei সকল কথা, -- সে ত কিরয়া 
বিলেতেছন। 
 
        নেরnd ei রােti দিkেণ র চিলয়া িগয়ােছন। গভীর anকার -- aমাবসয্া পিড়য়ােছ। নেরেndর সে  d-
eকিট ভk। মিণ রােt বাগােনi আেছন। sেp েদিখেতেছন, সnয্াসীম েলর িভতর বিসয়া আেছন। 
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প ম পিরেcদ 
 

ভkেদর তীb ৈবরাগয্ -- সংসার o নরক যntণা 
 
        পরিদন ম লবার, 5i জানুয়াির 22েশ েপৗষ। aেনকkণ aমাবসয্া আেছ। েবলা 4টা বািজয়ােছ। ঠাকুর 

ীরামকৃ  শযয্ায় বিসয়া আেছন, মিণর সিহত িনভৃেত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- kীেরাদ যিদ ৺গ াসাগর যায় তাহেল তুিম কmল eকখানা িকেন িদo। 
 
        মিণ -- েয আjা। 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- আcা, েছাকরােদর eিক হেc বল েদিখ? েকu ীেkেt পালােc -- েকu গ াসাগের! 
 
        “বািড় তয্াগ কের কের সব আসেছ। েদখ না নেরnd। তীb ৈবরাগয্ হেল সংসার পাতকুেয়া েবাধ হয়, 
আtীেয়রা কালসাপ েবাধ হয়।” 
 
        মিণ -- আjা, সংসাের ভারী যntণা! 
 
        ীরামকৃ  -- নরকযntণা! জn েথেক। েদখছ না। -- মাগেছেল িনেয় িক যntণা! 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। আর আপিন বেলিছেলন, oেদর (সংসাের ঢুেক নাi তােদর) েলনােদনা নাi, েলনােদনার 
জনয্ আটেক থাকেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- েদখছ না -- িনর নেক! ‘েতার ei েন আমার ei েদ’ -- বাস! আর েকানo সmকর্ নাi। 
েপছুটান নাi! 
 
        “কািমনী-কা নi সংসার। েদখ না, টাকা থাকেলi বাঁধেত icা কের।” মিণ েহা-েহা কিরয়া হািসয়া 
েফিলেলন। ঠাকুরo হািসেলন। 
 
        মিণ -- টাকা বার করেত aেনক িহসাব আেস। (uভেয়র হাসয্) তেব দিkেণ ের বেলিছেলন, িtgণাতীত 
হেয় সংসাের থাকেত পারেল eক হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ বালেকর মেতা। 
 
        মিণ -- আjা, িকnt বড় কিঠন, বড় শিk চাi। 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া আেছন। 
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        মিণ -- কাল oরা দিkেণ ের ধয্ান করেত েগল। আিম sp েদখলাম। 
 
        ীরামকৃ  -- িক েদখেল? 
 
        মিণ -- েদখলাম েযন নেরnd pভৃিত সnয্াসী হেয়েছন -- ধুিন েjেল বেস আেছন। আিমo তােদর মেধয্ বেস 
আিছ। oরা তামাক েখেয় েধাঁয়া মুখ িদেয় বার ক’েc, আিম বললাম, গাঁজার েধাঁয়ার গn। 
 

[সnয্াসী েক -- ঠাকুেরর পীড়া o বালেকর aবsা ] 
 
        ীরামকৃ  -- মেন তয্াগ হেলi হল, তাহেলo সnয্াসী। 
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt বাসনায় আgন িদেত হয়, তেব েতা! 
 
        মিণ -- বড়বাজাের মােরায়াড়ীেদর পি তজীেক বেলিছেলন, ‘ভিkকামনা আমার আেছ।‘ -- ভিkকামনা 
বুিঝ কামনার মেধয্ নয়? 
 
        ীরামকৃ  -- েযমন িহে শাক শােকর মেধয্ নয়। িপt দমন হয়। 
 
        “আcা, eত আনn, ভাব -- e-সব েকাথায় েগল?” 
 
        মিণ -- েবাধ হয় গীতায় েয িtgণাতীেতর কথা বলা আেছ েসi aবsা হেয়েছ। সtt রজঃ তেমাgণ িনেজ 
িনেজ কাজ করেছ, আপিন sয়ং িনিলর্p -- সtt gেণেতo িনিলর্p। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ; বালেকর aবsায় েরেখেছ। 
 
        “আcা, েদহ িক eবার থাকেব না?” 
 
        ঠাকুর o মিণ চুপ কিরয়া আেছন। নেরnd িনেচ হiেত আিসেলন। eকবার বািড় যাiেবন। বেnাবs কিরয়া 
আিসেবন। 
 
        িপতার পরেলাক pািpর পর তাঁহার মা o ভাiরা aিত কে  আেছন, -- মােঝ মােঝ anক । নেরnd 
eকমাt তাঁহােদর ভরসা, -- িতিন েরাজগার কিরয়া তাঁহােদর খাoয়াiেবন। িকnt নেরেndর আiন পরীkা েদoয়া 
হiল না। eখন তীb ৈবরাগয্! তাi আজ বািড়র িকছু বেnাবs কিরেত কিলকাতায় যাiেতেছন। eকজন বnু 
তাঁহােক eকশত টাকা ধার িদেবন। েসi টাকায় বািড়র িতন মােসর খাoয়ার েযাগাড় কিরয়া িদয়া আিসেবন। 
 
        নেরnd -- যাi বািড় eকবার। (মিণর pিত) মিহম চkবতর্ীর বািড় হেয় যািc, আপিন িক যােবন? 
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        মিণর যাiবার icা নাi; ঠাকুর তাঁহার িদেক তাকাiয়া নেরndেক িজjাসা কিরেতেছন, “েকন”? 
 
        নেরnd -- oi রাsা িদেয় যািc, তাঁর সে  বলেস eকটু গlটl করব। 
 
        ঠাকুর eকদৃে  নেরndেক েদিখেতেছন। 
 
        নেরnd -- eখানকার eকজন বnু বেলেছন, আমায় eকশ টাকা ধার িদেবন। েসi টাকােত বািড়র িতন 
মােসর বেnাবs কের আসব। 
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। মিণর িদেক তাকাiেলন। 
 
        মিণ (নেরndেক) -- না, েতামরা eেগাo, -- আিম পের যাব। 
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ষ  পিরেcদ 
 

কাশীপুর uদয্ােন ীযুk নেরnd pভৃিত ভkসে  
নেরndেক jানেযাগ o ভিkেযােগর সমnয় uপেদশ 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কাশীপুেরর বাগােন হলঘের ভkসে  aবsান কিরেতেছন। রািt pায় আটটা। ঘের 
নেরnd, শশী, মাsার, বুেড়ােগাপাল শরৎ। আজ বৃসsিতবার -- 28েশ ফাlgন, 1292 সাল; ফাlgন মােসর kা 
ষ ী িতিথ; 11i মাচর্, 1886 ী াb। 
 
        ঠাকুর aসুs -- eকটু iয়া আেছন। ভেkরা কােছ বিসয়া। শরৎ দাঁড়াiয়া পাখা কিরেতেছন। ঠাকুর 
aসুেখর কথা বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- েভালানােথর কােছ েগেল েতল েদেব। আর েস বেল েদেব, িক-রকম কের লাগােত হেব। 
 
        বুেড়ােগাপাল -- তাহেল কাল সকােল আমরা িগেয় আনব। 
 
        মাsার -- আজ েকu েগেল বেল িদেত পাের। 
 
        শশী -- আিম েযেত পাির। 
 
        ীরামকৃ  (শরৎেক েদখাiয়া) -- o েযেত পাের। 
 
        শরৎ িকয়ৎkণ পের দিkেণ র-মিnের মুhরী ীযুk েভালানাথ মুেখাপাধয্ােয়র িনকট হiেত েতল আিনেত 
যাtা কিরেলন। 
 
        ঠাকুর iয়া আেছন। ভেkরা িনঃসেb বিসয়া আেছন। ঠাকুর হঠাৎ uিঠয়া বিসেলন। নেরndেক সেmাধন 
কিরয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- bh aেলপ। িতন gণ তাঁেত আেছ, িকnt িতিন িনিলর্p। 
 
        “েযমন বায়ুেত সুগn-dগর্n di-i পাoয়া যায়, িকnt বায়ু িনিলর্p। কাশীেত শ রাচাযর্ পথ িদেয় যািcেলন! 
চ াল মাংেসর ভার িনেয় যািcল -- হঠাৎ ছঁুেয় েফলেল। শ র বলেলন -- ছঁুেয় েফলিল! চ াল বলেল, -- ঠাকুর, 
তুিমo আমায় েছাঁo নাi! আিমo েতামায় ছঁুi নাi! আtা িনিলর্p। তুিম েসi d আtা। 
 
        “bh আর মায়া। jানী মায়া েফেল েদয়। 
 
        “মায়া আবরণsrপ। ei েদখ, ei গামছা আড়াল করলাম -- আর pদীেপর আেলা েদখা যােc না। 
 
        ঠাকুর গামছািট আপনার o ভkেদর মাঝখােন ধিরেলন। বিলেতেছন, “ei েদখ, আমার মুখ আর েদখা 
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যােc না। 
 
        “রামpসাদ েযমন বেলেছ -- ‘মশাির তুিলয়া েদখ --’ 
 
        “ভk িকnt মায়া েছেড় েদয় না। মহামায়ার পূজা কের। শরণাগত হেয় বেল, ‘মা, পথ েছেড় দাo! তুিম পথ 
েছেড় িদেল তেব bhjান হেব।’ জাgৎ, sp, সুষুিp, -- ei িতন aবsা jানীরা uিড়েয় েদয়! ভেkরা e-সব 
aবsাi লয় -- যতkণ আিম আেছ ততkণ সবi আেছ। 
 
        “যতkণ আিম আেছ, ততkণ েদেখ েয, িতিনi মায়া, জীবজগৎ, চতুিবর্ংশিত তtt, সব হেয়েছন! 
 
        [নেরnd pভৃিত চুপ কিরয়া আেছন।] 
 
        “মায়াবাদ কেনা। িক বললাম, বল েদিখ।” 
 
        নেরnd -- কেনা। 
 
        ঠাকুর নেরেndর হাত-মুখ sশর্ কিরেত লািগেলন। আবার কথা কিহেতেছন -- “e-সব (নেরেndর সব) 
ভেkর লkণ। jানীর েস আলাদা লkণ, -- মুখ, েচহারা কেনা হয়। 
 
        “jানী jানলাভ করবার পরo িবদয্ামায়া িনেয় থাকেত পাের -- ভিk, দয়া, ৈবরাগয্ -- ei সব িনেয় 
থাকেত পাের। eর dিট uেdশয্। pথম, েলাকিশkা হয়, তারপর রসাsাদেনর জনয্। 
 
        “jানী যিদ সমািধs হেয় চুপ কের থােক, তাহেল েলাকিশkা হয় না। তাi শ রাচাযর্ ‘িবদয্ার আিম’ 
েরেখিছেলন। 
 
        “আর ঈ েরর আনn েভাগ করবার জনয্ -- সেmাগ করবার জনয্ -- ভিk-ভk িনেয় থােক! 
 
        “ei ‘িবদয্ার আিম’, ‘ভেkর আিম’ -- eেত েদাষ নাi। ‘বjাৎ আিম’েত েদাষ হয়। তাঁেক দশর্ন করবার 
পর বালেকর sভাব হয়। ‘বালেকর আিম’েত েকান েদাষ নাi। েযমন আরিশর মুখ -- েলাকেক গালাগাল েদয় না। 
েপাড়া দিড় েদখেতi দিড়র আকার, ফুঁ িদেল uেড় যায়। jানািgেত aহংকার পুেড় েগেছ। eখন আর কারo aিন  
কের না। নামমাt ‘আিম’। 
 
        “িনতয্েত েপৗঁেছ আবার লীলায় থাকা। েযমন oপাের িগেয় আবার eপাের আসা। েলাকিশkা আর িবলােসর 
জনয্ -- আেমােদর জনয্।” 
 
        ঠাকুর aিত মৃdsের কথা কিহেতেছন। eকটু চুপ কিরেলন। আবার ভkেদর বিলেতেছন -- “শরীেরর ei 
েরাগ -- িকnt aিবদয্া মায়া রােখ না! ei েদেখা, রামলাল, িক বািড়, িক পিরবার, আমার মেন নাi! -- েক না পূণর্ 
কােয়ত তার জনয্ ভাবিছ। -- oেদর জনয্ েতা ভাবনা হয় না! 
 
        “িতিনi িবদয্ামায়া েরেখ িদেয়েছন -- েলােকর জনয্ -- ভেkর জনয্। 
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        “িকnt িবদয্মায়া থাকেল আবার আসেত হেব। aবতারািদ িবদয্ামায়া রােখ! eকটু বাসনা থাকেলi আসেত 
হয়, িফের িফের আসেত হয়। সব বাসনা েগেল মুিk। ভkরা িকnt মুিk চায় না। 
 
        “যিদ কাশীেত কাr েদহতয্াগ হয় তাহেল মুিk হয় -- আর আসেত হয় না। jানীেদর মুিk।” 
 
        নেরnd -- েসিদন মিহম চkবতর্ীর বািড়েত আমরা িগছলাম। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তারপর? 
 
        নেরnd -- oর মেতা eমন  jানী েদিখ নাi! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক হেয়িছল? 
 
        নেরnd -- আমােদর গান গাiেত বলেল। গ াধর গাiেল -- 
 
 শয্ামনােম pাণ েপেয় iিত uিত চায়, 
 সmুেখ তমালবৃk েদিখবাের পায়। 
 
        “গান েন বলেল -- o-সব গান েকন? েpম-ে ম ভাল লােগ না। তা ছাড়া, মাগেছেল িনেয় থািক, e-সব 
গান eখােন েকন?” 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ভয় েদেখছ! 



1886, 14i মাচর্ 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

সpম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  কাশীপুেরর বাগােন সাে াপা সে  
ভেkর জনয্ ীরামকৃে র েদহধারণ 

 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কাশীপুেরর বাগােন রিহয়ােছন। সnয্া হiয়া িগয়ােছ। ঠাকুর aসুs। uপেরর হলঘের 
utরাসয্ হiয়া বিসয়া আেছন। নেরnd o রাখাল diজেন পদেসবা কিরেতেছন, মিণ কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর 
iি ত কিরয়া তাহােক পদেসবা কিরেত বিলেলন। মিণ পদেসবা কিরেতেছন। 
 
        আজ রিববার, 18i মাচর্, 1886; 2রা ৈচt, ফাlgন kা নবমী। গত রিববাের ঠাকুেরর জnিতিথ uপলেk 
বাগােন পূজা হiয়া িগয়ােছ। গত বেষর্ জnমেহাৎসব দিkেণ র-কালীবািড়েত খুব ঘটা কিরয়া হiয়ািছল। eবার 
িতিন aসুs। ভেkরা িবষাদসাগের ডুিবয়া আেছন। পূজা হiল। নামমাt uৎসব হiল। 
 
        ভেkরা সবর্দাi বাগােন uপিsত আেছন o ঠাকুেরর েসবা কিরেতেছন। ী ীমা oi েসবায় িনিশিদন 
িনযুk। েছাকরা ভেkরা aেনেকi সবর্দা থােকন, নেরnd, রাখাল, িনর ন, শরৎ, বাবুরাম, েযাগীন, কালী, লাটু 
pভৃিত। 
 
        বয়s ভেkরা মােঝ মােঝ থােকন o pায় pতয্হ আিসয়া ঠাকুরেক দশর্ন কেরন বা তাঁহাঁর সংবাদ লiয়া 
যান। তারক, িসঁিথর েগাপাল, iঁহারা সবর্দা থােকন। েছাট েগাপালo থােকন। 
 
        ঠাকুর আজo িবেশষ aসুs। রািt di pহর। আজ k পেkর নবমী িতিথ, চাঁেদর আেলায় uদয্ানভূিম েযন 
আনnময় হiয়া রিহয়ােছ। ঠাকুেরর কিঠন পীড়া, -- চেndর িবমলিকরণ দশর্েন ভkhদেয় আনn নাi। েযমন 
eকিট নগরীর মেধয্ সকলi সুnর, িকnt শtrৈসনয্ aবেরাধ কিরয়ােছ। চতুিদর্ক িনsb, েকবল বসnািনলsেশর্ 
বৃkপেtর শb হiেতেছ। uপেরর হলঘের ঠাকুর iয়া আেছন। ভারী aসুs, -- িনdা নাi। d-eকিট ভk িনঃশেb 
কােছ বিসয়া আেছন -- কখন িক pেয়াজন হয়। eক-eকবার তndা আিসেতেছ o ঠাকুরেক িনdাগতpায় েবাধ 
হiেতেছ। 
 
        e িক িনdা না মহােযাগ? ‘যিsn  িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত!’ e িক েসi েযাগাবsা? 
 
        মাsার কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর iি ত কিরয়া আরo কােছ আিসেত বিলেতেছন। ঠাকুেরর ক  েদিখেল 
পাষাণ িবগিলত হয়! মাsারেক আেs আেs aিত কে  বিলেতেছন -- “েতামরা কাঁদেব বেল eত েভাগ করিছ -- 
সbাi যিদ বল েয -- ‘eত ক , তেব েদহ যাক’ -- তাহেল েদহ যায়!” 
 
        কথা িনয়া ভkেদর hদয় িবদীণর্ হiেতেছ। িযিন তাঁহােদর িপতা মাতা রkাকতর্া িতিন ei কথা 
বিলেতেছন! -- সকেল চুপ কিরয়া আেছন। েকহ ভািবেতেছন, eরi নাম িক Crucifixation! ভেkর জনয্ েদহ 
িবসজর্ন! 
 
        গভীর রািt। ঠাকুেরর aসুখ আরo েযন বািড়েতেছ! িক uপায় করা যায়? কিলকাতায় েলাক পাঠােনা হiল। 

ীযুk uেপnd ডাkার আর ীযুk নবেগাপাল কিবরাজেক সে  কিরয়া িগিরশ েসi গভীর রােt আিসেলন। 
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        ভেkরা কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর eকটু সুs হiেতেছন। বিলেতেছন, “েদেহর aসুখ, তা হেব, েদখিছ 
প ভূেতর েদহ!” 
 
        িগিরেশর িদেক তাকাiয়া বিলেতেছন, “aেনক ঈ রীয় rপ েদেখিছ! তার মেধয্ ei rপিটo (িনেজর মূিতর্) 
েদখিছ!” 
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সমািধমিnের 
 
        পরিদন সকাল েবলা। আজ েসামবার, 3রা ৈচt; 15i মাচর্, (1886)। েবলা 7টা-8টা হiেব। ঠাকুর eকটু 
সামলাiয়ােছন o ভkেদর সিহত আেs আেs, কখনo iশারা কিরয়া কথা কিহেতেছন। কােছ নেরnd, রাখাল, 
মাsার, লাটু, িসঁিথর েগাপাল pভৃিত। 
 
        ভkেদর মুেখ কথা নাi, ঠাকুেরর পূবর্রািtর েদেহর aবsা sরণ কিরয়া তাঁহারা িবষাদগmীর মুেখ চুপ 
কিরয়া বিসয়া আেছন। 
 

[ঠাকুেরর দশর্ন, ঈ র, জীব, জগৎ ] 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর িদেক তাকাiয়া, ভkেদর pিত) -- িক েদখিছ জােনা? িতিন সব হেয়েছন! মানুষ আর 
যা জীব েদখিছ, েযন চামড়ার সব তেয়ির -- তার িভতর েথেক িতিনi হাত পা মাথা নাড়েছন! েযমন eকবার 
েদেখিছলাম -- েমােমর বািড়, বাগান, রাsা, মানুষ গr সব েমােমর -- সব eক িজিনেস তেয়ির। 
 
        “েদখিছ -- েস-i কামার, েস-i বিল, েস-i হািড়কাট হেয়েছ!” 
 
        ঠাকুর িক বিলেতেছন, জীেবর dঃেখ কাতর হiয়া িতিন িনেজর শরীর জীেবর ম েলর জনয্ বিলদান 
িদেতেছন? 
 
        ঈ রi কামার, বিল, হািড়কাট হiয়ােছন। ei কথা বিলেত বিলেত ঠাকুর ভােব িবেভার হiয়া বিলেতেছন -
- “আহা! আহা!” 
 
        আবার েসi ভাববsা! ঠাকুর বাহয্শূনয্ হiেতেছন। ভেkরা িকংকতর্বয্িবমূঢ় হiয়া চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর eকটু pকৃিতs হiয়া বিলেতেছন -- “eখন আমার েকানo ক  নাi, িঠক পূবর্াবsা।” 
 
        ঠাকুেরর ei সুখ-dঃেখর aতীত aবsা েদিখয়া ভেkরা aবাk  হiয়া রিহয়ােছন। লাটুর িদেক তাকাiয়া 
আবার বিলেতেছন -- 
 
        “oi েলােটা -- মাথায় হাত িদেয় বেস রেয়েছ, -- িতিনi (ঈ রi) মাথায় হাত িদেয় েযন রেয়েছন!” 
 
        ঠাকুর ভkেদর েদিখেতেছন o েsেহ েযন িবগিলত হiেতেছন। েযমন িশ েক আদর কের, েসirপ রাখাল 
o নেরndেক আদর কিরেতেছন! তাঁহােদর মুেখ হাত বুলাiয়া আদর কিরেতেছন! 
 

[েকন লীলা সংবরণ ] 
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        িকয়ৎপের মাsারেক বিলেতেছন, “শরীরটা িকছুিদন থাকত, েলাকেদর ৈচতনয্ হত।” ঠাকুর আবার চুপ 
কিরয়া আেছন। 
 
        ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- “তা রাখেব না।” 
 
        ভেkরা ভািবেতেছন, ঠাকুর আবার িক বিলেবন। ঠাকুর আবার বিলেতেছন, “তা রাখেব না, -- সরল মূখর্ 
েদেখ পােছ েলােক সব ধের পেড়। সরল মূখর্ পােছ সব িদেয় েফেল! eেক কিলেত ধয্ান-জপ নাi।” 
 
        রাখাল (সেsেহ) -- আপিন বলুন -- যােত আপনার েদহ থােক। 
 
        ীরামকৃ  -- েস ঈ েরর icা। 
 
        নেরnd -- আপনার icা আর ঈ েরর icা eক হেয় েগেছ। 
 
        ঠাকুর eকটু চুপ কিরয়া আেছন -- েযন িক ভািবেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরnd, রাখালািদ ভেkর pিত) -- আর বলেল কi হয়? 
 
        “eখন েদখিছ eক হেয় েগেছ। ননিদনীর ভেয় কৃ েক ীমতী বলেলন, ‘তুিম hদেয়র িভতর থােকা’। যখন 
আবার বয্াকুল হেয় কৃ েক দশর্ন কিরেত চাiেলন; -- eমিন বয্াকুলতা -- েখমন েবড়াল আঁচড় পাঁচড় কের, -- 
তখন িকnt আর েবরয় না!” 
 
        রাখাল (ভkেদর pিত, মৃdsের) -- েগৗর aবতােরর কথা বলেছন। 
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gহয্কথা -- ঠাকুর ীরামকৃ  o তাঁহার সাে াপা  
 
        ভেkরা িনsb হiয়া বিসয়া আেছন। ঠাকুর ভkেদর সেsেহ েদিখেতেছন, িনেজর hদেয় হাত রািখেলন -- 
িক বিলেবন -- 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদেক) -- eর িভতর dিট আেছন। eকিট িতিন। 
 
        ভেkরা aেপkা কিরেতেছন আবার িক বেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- eকিট িতিন -- আর eকিট ভk হেয় আেছ। তারi হাত েভেঙ িছল -- তারi ei aসুখ 
কেরেছ। বুেঝছ? 
 
        ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- কােরi বা বলব েকi বা বুঝেব। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন -- 
 
        “িতিন মানুষ হেয় -- aবতার হেয় -- ভkেদর সে  আেসন। ভেkরা তাঁরi সে  আবার চেল যায়।” 
 
        রাখাল -- তাi আমােদর আপিন েখন েফেল না যান। 
 
        ঠাকুর মৃd মৃd হািসেতেছন। বিলেতেছন, “বাuেলর দল হঠাৎ eল, -- নাচেল, গান গাiেল; আবার হঠাৎ 
চেল েগল! eল -- েগল, েকu িচনেল না। (ঠাকুেরর o সকেলর ঈষৎ হাসয্) 
 
        িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া ঠাকুর আবার বিলেতেছন, -- 
 
        “েদহধারণ করেল ক  আেছi। 
 
        “eক-eকবার বিল, আর েযন আসেত না হয়। 
 
        “তেব িক, -- eকটা কথা আেছ। িনমntণ েখেয় েখেয় আর বািড়র কড়াi-eর ডাল-ভাত ভাল লােগ না। 
 
        “আর েয েদহধারণ করা, -- eিট ভেkর জনয্।” 
 
        ঠাকুর ভেkর ৈনেবদয্ -- ভেkর িনমntণ -- ভkসে  িবহার ভালবােসন, ei কথা িক বিলেতেছন? 
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[নেরেndর jান-ভিk -- নেরnd o সংসারতয্াগ ] 
 
        ঠাকুর নেরndেক সেsেহ েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- চ াল মাংেসর ভার িনেয় যািcল। শ রাচাযর্ গ া েনেয় কাছ িদেয় 
যািcেলন। চ াল হঠাৎ তাঁেক ছঁুেয় েফেলিছল। শ র িবরk হেয় বলেলন, তুi আমায় ছঁুেয় েফলিল! েস বলেল, 
‘ঠাকুর তুিমo আমায় েছাঁo নাi, আিমo েতামায় ছঁুi নাi! তুিম িবচার-কর! তুিম িক েদহ, তুিম িক মন, তুিম িক 
বুিd; িক তুিম, িবচার কর! d আtা িনিলর্p -- সtt, রজঃ, তমঃ; িতনgণ; -- েকান gেণ িলp নয়।’ 
 
        “bh িকrপ জািনস। েযমন বায়ু। dগর্n, ভাল গn -- সব বায়ুেত আসেছ, িকnt বায়ু িনিলর্p।” 
 
        নেরnd -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- gণাতীত। মায়াতীত। aিবদয্ামায়া িবদয্ামায়া dেয়রi আতীত। কািমনী-কা ন aিবদয্া। jান 
ৈবরাগয্ ভিk -- e-সব িবদয্ার ঐ যর্। শ রাচাযর্ িবদয্ামায়া েরেখিছেলন। তুিম আর eরা েয আমার জেনয্ ভাবছ, 
ei ভাবনা িবদয্ামায়া! 
 
        “িবদয্ামায়া ধের ধের েসi bhjান লাভ হয়। েযমন িসঁিড়র uপেরর পiেট -- তারপের ছাদ। েকu েকu 
ছােদ েপৗঁছােনার পরo িসঁিড়েত আনােগানা কের -- jানলােভর পরo িবদয্ার আিম রােখ। েলাকিশkার জনয্। 
আবার ভিk আsাদ করবার জনয্ -- ভেkর সে  িবলাস করবার জনয্।” 
 
        নেরndািদ ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর িক e-সমs িনেজর aবsা বিলেতেছন? 
 
        নেরnd -- েকu েকu রােগ আমার uপর, তয্াগ করবার কথায়। 
 
        ীরামকৃ  (মৃdsের) -- তয্াগ দরকার। 
 
        ঠাকুর িনেজর শরীেরর a -pতয্  েদখাiয়া বিলেতেছন, “eকটা িজিনেসর পার যিদ আর-eকটা িজিনস 
থােক, pথম িজিনসটা েপেত েগেল, o িজিনসটা সরােত হেব না? eকটা না সরােল আর eকটা িক পাoয়া যায়?” 
 
        নেরনd -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  (নেরndেক, মৃdsের) -- েসi-ময় েদখেল আর িকছু িক েদখা যায়? 
 
        নেরnd -- সংসারতয্াগ করেত হেবi? 
 
        ীরামকৃ  -- যা বললুম েসi-ময় েদখেল িক আর িকছু েদখা যায়? সংসার-ফংসার আর িকছু েদখা যায়? 
 
        “তেব মেন তয্াগ। eখােন যারা আেস, েকu সংসারী নয়। কাr কাr eকটু icা িছল -- েমেয়মানুেষর 
সে  থাকা। (রাখাল, মাsার pভৃিতর ঈষৎ হাসয্) েসi icাটুকু হেয় েগল। 
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[নেরnd o বীরভাব ] 

 
        ঠাকুর নেরndেক সেsেহ েদিখেতেছন। েদিখেত েদিখেত েযন আনেn পিরপূণর্ হiেতেছন। ভkেদর িদেক 
তাকাiয়া বিলেতেছন -- ‘খুব’! নেরnd ঠাকুরেক সহােসয্ বিলেতেছন, ‘খুব’ িক? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- খুব তয্াগ আসেছ। 
 
        নেরnd o ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন o ঠাকুরেক েদিখেতেছন। eiবার রাখাল কথা কিহেতেছন। 
 
        রাখাল (ঠাকুরেক, সহােসয্) -- নেরnd আপনােক খুব বুঝেছ। 
 
        ঠাকুর হািসেতেছন o বিলেতেছন, “হাঁ, আবার েদখিছ aেনেক বুেঝেছ! (মাsােরর pিত) -- না গা?” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 
        ঠাকুর নেরnd o মিণেক েদিকেতেছন o হেsর dারা iি ত কিরয়া রাখালািদ ভkিদগেক েদখাiেতেছন। 
pথন iি ত কিরয়া নেরndেক েদখাiেলন -- তারপর মিণেক েদখাiেলন! রাখাল iি ত বুিঝয়ােছন o কথা 
কিহেতেছন। 
 
        রাখাল (সহােসয্, ীরামকৃ র pিত) -- আপিন বলেছন নেরেndর বীরভাব? আর eঁর সখীভাব?    [ঠাকুর 
হািসেতেছন] 
 
        নেরnd (সহােসয্) -- iিন েবিশ কথা কন না, আর লাজুক; তাi বুিঝ বলেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্ নেরndেক) -- আcা, আমার িক ভাব? 
 
        নেরnd -- বীরভাব, সখীভাব, -- সবভাব। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  -- েক িতিন? ] 
 
        ঠাকুর ei কথা িনয়া েযন ভােব পূণর্ হiেলন, hদেয় হাত রািখয়া িক বিলেতেছন! 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদ ভkিদগেক) -- েদখিছ eর িভতর েথেকi যা িকছু। 
 
        নেরndেক iি ত কিরয়া িজjাসা কিরেতেছন, “িক বুঝিল?” 
 
        নেরnd -- (“যা িকছু” aথর্াৎ) যত সৃ  পদাথর্ সব আপনার িভতর েথেক! 
 
        ীরামকৃ  (রাখােলর pিত, আনেn) -- েদখিছস! 
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        ঠাকুর নেরndেক eকটু গান গাiেত বিলেতেছন। নেরnd সুর কিরয়া গািহেতেছন। নেরেndর তয্ােগর ভাব, -- 
গািহেতেছন: 
 
 “নিলনীদলগতজলমিততরলm  তdjীবনমিতশয়চপলm  
 kণিমহ সjনস িতেরকা, ভবিত ভবাণর্বতরেণ েনৗকা।” 
 
        di-eক চরণ গােনর পরi ঠাকুর নেরndেক iি ত কিরয়া বিলেতেছন, “o িক! o-সব ভাব aিত সামানয্!” 
 
        নেরnd eiবার সখী ভােবর গান গািহেতেছন: 
 
     কােহ সi, িজয়ত মরত িক িবধান! 
 bজিক িকেশার সi, কাঁহা েগল ভাগi, bজজন টুটায়ল পরাণ।। 
 িমিল সi নাগরী, ভুিলেগi মাধব, rপিবহীন েগাপকুঙারী। 
 েকা জােন িপয় সi, রসময় েpিমক, েহন বঁধু rপ িক িভখাির।। 
 আেগ নািহ বুঝুনু, rপ েহির ভুলনু, hিদ ৈকনু চরণ যুগল। 
 যমুনা সিলেল সi, aব তনু ডারব, আন সিখ ভিখব গরল।। 
 (িকবা) কানন বlরী, গল েবিঢ় বাঁধi, নবীন তমােল িদব ফাঁস। 
 নেহ শয্াম শয্াম শয্াম শয্াম শয্াম নাম-জপi, ছার তনু কিরব িবনাশ।। 
 
        গান িনয়া ঠাকুর o ভেkরা মুg হiয়ােছন। ঠাকুর o রাখােলর নয়ন িদেয় েpমাr পিড়েতেছ। নেরnd 
আবার bজেগাপীর ভােব মােতায়ারা হiয়া কীতর্েনর সুের গািহেতেছন: 
 
 তুিম আমার, আমার বঁধু, িক বিল (িক বিল েতামায় বিল নাথ)। 
 (িক জািন িক বিল আিম aভািগনী নারীজািত)। 
 তুিম হােতািক দপর্ণ, মােথািক ফুল 
 (েতামায় ফুল কের েকেশ পরব বঁধু)। 
 (েতামায় কবরীর সেন লুকােয় লুকােয় রাখব বঁধু) 
 (শয্ামফুল পিরেল েকu নখেত নারেব)। 
 তুিম নয়েনর a ন, বয়ােনর তাmুল 
 (েতামায় শয্াম a ন কের eঁেখ পরেবা বঁধু) 
 (শয্াম a ন পেরিছ বেল েকu নখেত নারেব) 
 তুিম a িক মৃগমদ িগমিক হার। 
 (শয্ামচnন মািখ শীতল হব বঁধু) 
 েতামার হার কে  পরব বঁধু। তুিম েদহিক সবর্s েগহিক সার।। 
 পািখেকা পাখ মীনেকা পািন। েতয়েস হাম বঁধু তুয়া মািন।। 
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দশম পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  কাশীপুেরর বাগােন নেরndািদ ভkসে  
বুdেদব o ঠাকুর ীরামকৃ  

 
        ীরামকৃ  ভkসে  কাশীপুেরর বাগােন আেছন। আজ kবার েবলা 5টা, ৈচt kা প মী। 9i eিpল, 
1886। 
 
        নেরnd, কালী, িনর ন, মাsার িনেচ বিসয়া কথা কিহেতেছন। 
 
        িনর ন (মাsােরর pিত) -- িবদয্াসাগেরর নূতন eকটা sলু নািক হেব? নেরনেক eর eকটা কমর্ েযাগাড় 
কের -- 
 
        নেরnd -- আর িবদয্াসাগেরর কােছ চাকির কের কাজ নাi! 
 
        নেরনd বুdগয়া হiেত সেব িফিরয়ােছন। েসখােন বুdমূিতর্ দশর্ন কিরয়ােছন eবং েসi মূিতর্র সmুেখ গিভর 
ধয্ােন িনমg হiয়ািছেলন। েয বৃেkর িনেচ বুdেদব তপসয্া কিরয়া িনবর্াণ pাp হiয়ািছেলন, েসi বৃেkর sােন 
eকিট নূতন বৃk হiয়ােছ, তাহাo দশর্ন কিরয়ািছেলন। কালী বিলেলন, “eকিদন গয়ার uেমশ বাবুর বািড়েত 
নেরnd গান গাiয়ািছেলন, -- মৃদ  সে  েখয়াল, rপদ iতয্ািদ।” 
 
        ীরামকৃ  হলঘের িবছানায় বিসয়া। রািt কেয়ক দ  হiয়ােছ। মিণ eকাকী পাখা কিরেতেছন। -- লাটু 
আিসয়া বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- eকখািন গােয়র চাদর o eকেজাড়া চিট জুতা আনেব। 
 
        মিণ -- েয আjা। 
 
        ীরামকৃ  (লাটুেক) -- চাদর দশ আনা o জুতা, সবর্সুd কত দাম? 
 
        লাটু -- eকটাকা দশ আনা। 
 
        ঠাকুর মিণেক দােমর কথা িনেত iি ত কিরেলন। 
 
        নেরnd আিসয়া uপিব  হেলন। শশী, রাখাল o আরo d-eকিট ভk আিসয়া বিসেলন। ঠাকুর নেরndেক 
পােয় হাত বুলাiয়া িদেত বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  iি ত কিরয়া নেরndেক বিলেতেছন -- “েখেয়িছস?” 
 

[বুdেদব িক নািsক? “aিs নািsর মেধয্র aবsা” ] 
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        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত, সহােসয্) -- oখােন (aথর্াৎ বুdগয়ায়) িগছল। 
 
        মাsার (নেরেndর pিত) -- বুdেদেবর িক মত? 
 
        নেরnd -- িতিন তপসয্ার পর িক েপেলন, তা মুেখ বলেত পােরন নাi। তাi সকেল বেল, নািsক। 
 
        ীরামকৃ  (iি ত কিরয়া) -- নািsক েকন? নািsক নয়, মুেখ বলেত পাের নাi। বুd িক জােনা? েবাধ 
srপেক িচnা কের কের, -- তাi হoয়া, -- েবাধ srপ হoয়া। 
 
        নেরnd -- আেj হাঁ। eেদর িতন ে ণী আেছ, -- বুd, aহর্ৎ আর েবািধসtt। 
 
        ীরামকৃ  -- e তাঁরi েখলা, -- নূতন eকটা লীলা। 
 
        “নািsক েকন হেত যােব! েযখােন srপেক েবাধ হয়, েসখােন aিs-নািsর মেধয্র aবsা।” 
 
        নেরনd (মাsােরর pিত) -- েয aবsায় contradictions meet, েয হাiে ােজন আর aিkেজন-e 
শীতল জল ৈতয়ার হয়, েসi হাiে ােজন আর aিkেজন িদেয় Oxyhydrogen-blowpipe (jলn aতুয্  
aিgিশখা) uৎপn হয়। 
 
        “েয aবsায় কমর্, কমর্তয্াগ dii সmেব, aথর্াৎ িন াম কমর্। 
 
        “যারা সংসারী, iিndেয়র িবষয় িনেয় রেয়েছ, তারা বেলেছ, সব ‘aিs’; আবার মায়াবাদীরা বলেছ, -- 
‘নািs’; বুেdর aবsা ei ‘aিs’ ‘নািsর’ পের।” 
 
        ীরামকৃ  -- e aিs নািs pকৃিতর gণ। েযখােন িঠক িঠক েসখােন aিs নািs ছাড়া। 
 
        ভেkরা িকয়ৎkণ সকেল চুপ কিরয়া আেছন। ঠাকুর আবার কথা কিহেতেছন। 
 

[বুdেদেবর দয়া o ৈবরাগয্ o নেরnd ] 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- oেদর (বুdেদেবর) িক মত? 
 
        নেরnd -- ঈ র আেছন, িক, না আেছন, e-সব কথা বুd বলেতন না। তেব দয়া িনেয় িছেলন। 
 
        “eকটা বাজ পkী িশকারেক ধের তােক েখেত যািcল, বুd িশকারিটর pাণ বাঁচাবার জনয্ িনেজর গােয়র 
মাংস তােক িদেয়িছেলন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  চুপ কিরয়া আেছন। নেরnd uৎসােহর সিহত বুdেদেবর কথা আরo বিলেতেছন। 
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        নেরnd -- িক ৈবরাগয্! রাজার েছেল হেয় সব তয্াগ করেল! যােদর িকছু নাi -- েকানo ঐ যর্ নাi, তারা 
আর িক তয্াগ করেব। 
 
        “যখন বুd হেয় িনবর্াণলাভ কের বািড়েত eকবার eেলন, তখন stীেক, েছেলেক -- রাজ বংেশর aেনকেক -
- ৈবরাগয্ aবলmন করেত বলেলন। িক ৈবরাগয্! িকnt e-িদেক বয্াসেদেবর আচরণ েদখুন, -- কেদবেক বারণ 
কের বলেলন, পুt! সংসাের েথেক ধমর্ কর!” 
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। eখনo েকান কথা বিলেতেছন না। 
 
        নেরনd -- শিk-ফিk িকছু (বুd) মানেতন না। -- েকবল িনবর্াণ। িক ৈবরাগয্! গাছতলায় তপসয্া করেত 
বসেলন, আর বলেলন -- iৈহব ষয্তু েম শরীরm ! aথর্াৎ যিদ িনবর্াণলাভ না কির, তাহেল আমার শরীর eiখােন 

িকেয় যাক -- ei দৃঢ় pিতjা! 
 
        “শরীরi েতা বদমাiস! -- oেক জb না করেল িক িকছু! --” 
 
        শশী -- তেব েয তুিম বল, মাংস েখেল সttgণ হয়। -- মাংস খাoয়া uিচত, e-কথা েতা বল। 
 
        নেরnd -- েযমন মাংস খাi, -- েতমিন (মাংসতয্াগ কের) ধু ভাতo েখেত পাির -- লুন না িদেয়o ধু 
ভাত েখেত পাির। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর ীরামকৃ  কথা কিহেতেছন। আবার বুdেদেবর কথা iি ত কিরয়া িজjাসা 
কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- (বুdেদেবর) িক, মাথায় ঝঁুিট? 
 
        নেরnd -- আjা না, rdােkর মালা aেনক জড় করেল যা হয়, েসi রকম মাথায়। 
 
        ীরামকৃ  -- চkু? 
 
        নেরনd -- চkু সমািধs। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র pতয্k দশর্ন -- “আিমi েসi” ] 
 
        ঠাকুর চুপ কিরয়া আেছন। নেরnd o aনয্ানয্ ভেkরা তাঁহােক eকদৃে  েদিখেতেছন। হঠাৎ িতিন ঈষৎ হাসয্ 
কিরয়া আবার নেরেndর সে  কথা আরm কিরেলন। মিণ হাoয়া কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- আcা, -- eখােন সব আেছ, না? -- নাগাদ মুসুর ডাল, েছালার ডাল, 
েতঁতুল পযর্n। 
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        নেরnd -- আপিন o-সব aবsা েভাগ কের, িনেচ রেয়েছন! -- 
 
        মিণ (sগত) -- সব aবsা েভাগ কের, ভেkর aবsায়! -- 
 
        ীরামকৃ  -- েক েযন িনেচ েটেন েরেখেছ! 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর ীরামকৃ  মিণর হাত হiেত পাখাখািন লiেলন eবং আবার কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- ei পাখা েযমন েদখিছ, সামেন -- pতয্k -- িঠক aমিন আিম (ঈ রেক েদেখিছ! আর 
েদখলাম -- 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর িনেজর hদেয় হাত িদয়া iি ত কিরেতেছন, আর নেরndেক বিলেতেছন, “িক বললুম বল 
েদিখ?” 
 
        নেরnd -- বুেঝিছ। 
 
        ীরামকৃ  -- বল েদিখ? 
 
        নেরnd ভাল িনিন। 
 
        ীরামকৃ  আবার iি ত কিরেতেছন, -- েদখলাম, িতিন (ঈ র) আর hদয় মেধয্ িযিন আেছন eক বয্িk। 
 
        নেরনd -- হাঁ, হাঁ, েসাঽহm । 
 
        ীরামকৃ  -- তেব eকিট েরখামাt আেছ -- (‘ভেkর আিম’ আেছ) সেmােগর জনয্। 
 
        নেরনd (মাsারেক) -- মহাপুrষ িনেজ udার হেয় িগেয় জীেবর udােরর জনয্ থােকন, -- aহ ার িনেয় 
থােকন -- েদেহর সুখ-dঃখ িনেয় থােকন। 
 
        “েযমন মুেটিগির, আমােদর মুেটিগির on compulsion (কাের পেড়)। মহাপুrষ মুেটিগির কেরন সখ 
কের।” 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o grকৃপা ] 
 
        আবার সকেল চুপ কিরয়া আেছন। aেহতুক-কৃপািসnু ঠাকুর ীরামকৃ  আবার কথা কিহেতেছন। আপিন 
েক, ei তtt নেরndািদ ভkগণেক আবার বুঝাiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরndািদ ভেkর pিত) -- ছাদ েতা েদখা যায়! -- িকnt ছােদ uঠা বড় শk! 
 
        নেরnd -- আেj হাঁ। 
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        ীরামকৃ  -- তেব যিদ েকu uেঠ থােক, দিড় েফেল িদেল আর-eকজনেক তুেল িনেত পাের। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র পাঁচpকার সমািধ ] 
 
        “hষীেকেশর সাধু eেসিছল। েস (আমােক) বলেল, িক আ যর্! েতামােত পাঁচpকার সমািধ েদখলাম! 
 
        “কখন কিপবৎ -- েদহবৃেk বানেরর নয্ায় মহাবায়ু েযন e-ডাল েথেক o-ডােল eেকবাের লাফ িদেয় uেঠ, 
আর সমািধ হয়। 
 
        “কখন মীনবৎ -- মাছ েযমন জেলর িভতের সড়াৎ সড়াৎ কের যায় আর সুেখ েবড়ায়, েতমিন মহাবায়ু 
েদেহর িভতর চলেত থােক আর সমািধ হয়। 
 
        “কখন বা পkীবৎ -- েদহবৃেk পািখর নয্ায় কখনo eডােল কখনo o-ডােল। 
 
        “কখন িপপীিলকাবৎ -- মহাবায়ু িপঁপেড়র মেতা eকটু eকটু কের িভতের uঠেত থােক, তারপর সহsাের 
বায়ু uঠেল সমািধ হয়। কখন বা িতযর্k বৎ -- aথর্াৎ মাহবায়ুর গিত সেপর্র নয্ায় আঁকা-বয্াঁকা; তারপর সহsাের 
িগেয় সমািধ।” 
 
        রাখাল (ভkেদর pিত) -- থাক আর কথায়, -- aেনক কথা হেয় েগল; -- aসুখ করেব। 
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eকাদশ পিরেcদ 
 

কাশীপুর বাগােন ভkসে  
 
        ীরামকৃ  কাশীপুেরর বাগােন েসi uপেরর ঘের শযয্ার uপর বিসয়া আেছন। ঘের শশী o মিণ। ঠাকুর 
মিণেক iশারা কিরেতেছন -- পাখা কিরেত। িতিন পাখা কিরেতেছন। 
 
        ৈবকাল েবলা 5টা-6টা। েসামবার চড়কসংkািn, বাসnী মহা মী পূজা। ৈচt kা মী, 31েশ ৈচt, 12i 
eিpল, 1886। 
 
        পাড়ােতi চড়ক হiেতেছ। ঠাকুর eকজন ভkেক চড়েকর িকছু িকছু িজিনস িকিনেত পাঠাiয়ািছেলন। 
ভkিট িফিরয়া আিসয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  -- িক িক আনিল? 
 
        ভk -- বাতাসা eকপয়সা, বঁিট -- dপয়সা, হাতা -- dপয়সা। 
 
        ীরামকৃ  -- ছুির কi? 
 
        ভk -- dপয়সায় িদেল না। 
 
        ীরামকৃ  (বয্াg হiয়া) -- যা যা, ছুির আন। 
 
        মাsার িনেচ েবড়াiেতেছন। নেরnd o তারক কিলকাতা হiেত িফিরেলন। িগিরশ েঘােষর বািড় o aনয্ানয্ 
sােন িগয়ািছেলন। 
 
        তারক -- আজ আমরা মাংস-টাংস aেনক েখলুম। 
 
        নেরnd -- আজ মন aেনকটা েনেম েগেছ। তপসয্া লাগাo। 
 
        (মাsােরর pিত) -- “িক Slavery (দাসt) of body, -- of mind! (শরীেরর দাসt -- মেনর 
দাসt!) িঠক েযন মুেটর aবsা! শরীর-মন েযন আমার নয়, আর কাr।” 
 
        সnয্া হiয়ােছ; uপেরর ঘের o aনয্ানয্ sােন আেলা jালা হiল। ঠাকুর িবছানায় utরাসয্ হiয়া বিসয়া 
আেছন; জগnাতার িচnা কিরেতেছন। িকয়ৎkণ পের ফিকর ঠাকুেরর সmুেখ aপরাধভ ন sব পাঠ কিরেতেছন। 
ফিকর বলরােমর পুেরািহতবংশীয়। 
 
 pাg েদহেsা যদাসং তব চরণযুগং নাি েতা নািচর্েতাঽহং, 
 েতনােদয্ঽকীিতর্বৈগর্জর্ঠরজদহৈনবর্ধয্মােনা বিলৈ ঃ, 
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 িstা জnাnের েনা পুনিরহ ভিবতা kা য়ঃ kািপ েসবা, 
 knেবয্ েমঽপরাধঃ pকিটতবদেন কামrেপ করােল! iতয্িদ।  
 
        ঘের শশী, মিণ, আরo d-eকিট ভk আেছন। 
 
        sবপাঠ সমাp হiল। ঠাকুর ীরামকৃ  aিত ভিkভােব হাতেজাড় কিরয়া নমsার কিরেতেছন। মিণ পাখা 
কিরেতেছন। ঠাকুর ঈশারা কিরয়া তাঁহােক বিলেতেছন “eকিট পাথরবািট আনেব। (ei বিলয়া পাথরবািটর গঠন 
a িুল িদয়া আঁিকয়া েদখাiেলন। eকেপা, aত dধ ধরেব? সাদা পাথর।” 
 
        মিণ -- আjা হাঁ। 
 
        ীরামকৃ  -- আর সব বািটেত েঝাল েখেত আঁষেট লােগ। 
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 dাদশ পিরেcদ  
 

ঈ রেকািটর িক কমর্ফল, pারb আেছ? েযাগবািশ  
 
        পরিদন ম লবার, রামনবমী; 1লা ৈবশাখ, 13i eিpল, 1886 ী াb। pাতঃকাল, -- ঠাকুর ীরামকৃ  
uপেরর ঘের শযয্ায় বিসয়া আেছন। েবলা 8টা-9টা হiেব। মিণ রােt িছেলন, pােত গ া sান কিরয়া আিসয়া 
ঠাকুরেক pণাম কিরেতেছন। রাম (দt) সকােল আিসয়ােছন o pণাম কিরয়া uপেবশন কিরেলন। রাম ফুেলর 
মালা আিনয়ােছন o ঠাকুরেক িনেবদন কিরেলন। ভেkরা aেনেকi িনেচ বিসয়া আেছন। di-eকজন ঠাকুেরর 
ঘের আেছন। রাম ঠাকুেরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (রােমর pিত) -- িকরকম েদখছ? 
 
        রাম -- আপনার সবi আেছ। eখনi েরােগর সব কথা uঠেব। 
 
        ীরামকৃ  ঈষৎ হাসয্ কিরেলন o সে ত কিরয়া রামেকi িজjাসা কিরেতেছন -- “েরােগর কথাo 
uঠেব?” 
 
        ঠাকুেরর চিটজুতা আেছ, পােয় লােগ। ডাkার রােজnd দt মাপ িদেত বিলয়ােছন, -- িতিন ফরমাশ িদয়া 
আিনেবন। ঠাকুেরর পােয়র মাপ লoয়া হiল। ei পাdকা eখন েবলড়ু মেঠ পূজা হয়। 
 
        ীরামকৃ  মিণেক সে ত কিরেতেছন, “কi, পাথরবািট?” মিণ তৎkণাৎ uিঠয়া দাঁড়াiেলন, -- 
কিলকাতায় পাথরবািট আিনেত যাiেবন। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, “থাk  থাk  eখন।” 
 
        মিণ -- আjা না, eঁরা সব যােcন, ei সে i যাi। 
 
        মিণ নূতন বাজােরর েজাড়াসাঁেকার েচৗমাথায় eকিট েদাকান হiেত eকিট সাদা পাথরবািট িকিনেলন। েবলা 
িdpহর হiয়ােছ, eমন সমেয় কাশীপুের িফিরয়া আিসেলন o ঠাকুেরর কােছ আিসয়া pণাম কিরয়া বািটিট 
রািখেলন। ঠাকুর সাদা বািটিট হােত কিরয়া েদিখেতেছন। ডাkার রােজnd দt, গীতাহেs ীনাথ ডাkার, ীযুk 
রাখাল হালদার, আরo কেয়জন আিসয়া uপিsত হiেলন। ঘের রাখাল, শশী, েছাট নেরন pভৃিত ভেkরা আেছন। 
ডাkােররা ঠাকুেরর পীড়া সmেn সমs সংবাদ লiেলন। 
 
        ীনাথ ডাkার (বnুেদর pিত) -- সকেলi pকৃিতর aধীন। কমর্ফল েকu eড়ােত পাের না! pারb! 
 
        ীরামকৃ  -- েকন, -- তাঁর নাম করেল, তাঁেক িচnা করেল, তাঁর শরণাগয্ হেল -- 
 
        ীনাথ -- আেj, pারb েকাথা যােব? -- পূবর্ পূবর্ জেnর কমর্। 
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        ীরামকৃ  -- খািনকটা কমর্ েভাগ হয়। িকnt তাঁর নােমর gেণ aেনক কমর্পাশ েকেট যায়। eকজন 
পূবর্জেnর কেমর্র দrন সাত জn কানা হত; িকnt েস গ াsান করেল। গ াsােন মুিk হয়। েস বয্িkর চkু েযমন 
কানা েসiরকমi রiল, িকnt আর েয ছজn েসটা হল না। 
 
        ীনাথ -- আেj, শােst েতা আেছ, কমর্ফল কাrরi eড়াবার েজা নাi।    [ ীনাথ ডাkার তকর্ কিরেত 
uদয্ত।] 
 
        ীরামকৃ  (মিণর pিত) -- বল না, ঈ রেকািটর আর জীবেকািটর aেনক তফাত। ঈ রেকািটর aপরাধ হয় 
না; বল না। 
 
        মিণ চুপ কিরয়া আেছন; মিণ রাখলােক বিলেতেছন, “তুিম বল।” 
 
        িকয়ৎkণ পের ডাkােররা চিলয়া েগেলন। ঠাকুর ীযুk রাখাল হালদােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        হালদার -- ীনাথ ডা: েবদাn চচর্া কেরন -- েযাগবািশ  পেড়ন। 
 
        ীরামকৃ  -- সংসারী হেয়, ‘সব spবৎ’ -- e-সব মত ভাল নয়। 
 
        eকজন ভk -- কািলদাস বেল েসi েলাকিট -- িতিনo েবদাn চচর্া কেরন; িকnt েমাকdমা কের সবর্sাn। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- সব মায়া -- আবার েমাকdমা! (রাখােলর pিত) জনাiেয়র মুখুেj pথেম লmা 
লmা কথা বলিছল; তারপর েশষকােল েবশ বুেঝ েগল! আিম যিদ ভাল থাকতুম oেদর সে  আর খািনকটা কথা 
কiতাম। jান jান িক করেলi হয়? 
 

[কামজয় দৃে  ঠাকুর ীরামকৃে র েরামা  ] 
 
        হালদার -- aেনক jান েদখা েগেছ। eকটু ভিk হেল বাঁিচ। েসিদন eকটা কথা মেন কের eেসিছলাম। তা 
আপিন মীমাংসা কের িদেলন। 
 
        ীরামকৃ  (বয্g হiয়া) -- িক িক? 
 
        হালদার -- আেj, ei েছেলিট eেল বলেলন েয -- িজেতিndয়। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ েগা, oর (েছাট নেরেনর) িভতর িবষয়বুিd আদেপ েঢােক নাi! o বেল কাম কােক বেল 
তা জািন না। 
 
        (মিণর pিত) “হাত িদেয় েদখ আমার েরামা  হেc!” 
 
        কাম নাi, ei d aবsা মেন কিরয়া ঠাকুেরর েরামা  হiেতেছ। েযখােন কাম নাi েসখােন ঈ র 
বতর্মান। ei কথা মেন কিরয়া িক ঠাকুেরর ঈ েরর uিdপন হiেতেছ? *  *  * 
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        রাখাল হালদার িবদায় লiেলন। 
 
        ীরামকৃ  eখনo ভkসে  বিসয়া আেছন। পাগলী তাঁহােক েদিখবার জনয্ বড়i uপdব কের। পাগলীর 
মধুর ভাব। বাগােন pায় আেস o েদৗেড় েদৗেড় ঠাকুেরর ঘের eেস পেড়। ভেkরা pহারo কেরন, -- িকnt  
তাহােতo িনবৃt হয় না। 
 
        শশী -- পাগলী eবার eেল ধাkা েমের তাড়াব। 
 
        ীরামকৃ  (কrণামাখা sের) -- না, না। আসেব চেল যােব। 
 
        রাখাল -- আেগ আেগ aপর পাঁচজন oরঁ কােছ eেল আমার িহংেস হত। তারপর uিন কৃপা কের আমায় 
জািনেয় িদেয়েছন, -- মd gr ীজগৎ gr! -- uিন িক েকবল আমােদর জনয্ eেসেছন? 
 
        শশী -- তা নয় বেট, িকnt aসুেখর সময় েকন? আর o-রকম uপdব। 
 
        রাখাল -- uপdব সbাi কের। সকেলi িক খাঁিট হেয় oরঁ কােছ eেসেছ? o ঁেক আমরা ক  িদi নাi? 
নেরnd-টেরnd আেগ িকরকম িছল, কত তকর্ করত? 
 
        শশী -- নেরnd যা মুেখ বলত, কােজo তা করত। 
 
        রাখাল -- ডাkার সরকার কত িক o ঁেক বলেছ! ধরেত েগেল েকহi িনেদর্াষ নয়। 
 
        ীরামকৃ  (রাখােলর pিত, সেsেহ) -- িকছু খািব? 
 
        রাখাল -- না; -- খােবা eখন। 
 
        ীরামকৃ  মিণেক সে ত কিরেতেছন, তুিম আজ eখােন খােব? 
 
        রাখাল -- খান না, uিন বলেছন। 
 
        ঠাকুর প ম বষর্ীয় বালেকর নয্ায় িদগmর হiয়া ভkসে  বিসয়া আেছন। eমন সমেয় পাগলী িসঁিড় িদয়া 
uিঠয়া ঘেরর দরজার কােছ দাঁড়াiয়ােছ। 
 
        মিণ (শশীেক আেs আেs) -- নমsার কের েযেত বল, িকছু বেল কাজ নাi। শশী পাগলীেক নামাiয়া 
িদেলন। 
 
        আজ নব বষর্ারm, েমেয় ভেkরা aেনেক আিসয়ােছন। ঠাকুরেক o ী ীমােক pণাম কিরেলন o তাঁহােদর 
আশীবর্াদ লiেলন। ীযুk বলরােমর পিরবার, মিণেমাহেনর পিরবার, বাগবাজােরর bাhণী o aনয্ানয্ aেনক 
stীেলাক ভেkরা আিসয়ােছন। েকহ েকহ সnানািদ লiয়া আিসয়ােছন। 
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        তাঁহারা ঠাকুরেক pণাম কিরেত uপেরর ঘের আিসেলন। েকহ েকহ ঠাকুরেক পাদপেd পু  o আিবর 
িদেলন। ভkেদর diিট 9।10 বেষর্র েমেয় ঠাকুরেক গান নাiেতেছন: 
 
 জুড়াiেত চাi, েকাথায় জুড়াi, 
       েকাথা হেত আিস, েকাথা েভেস যাi। 
 িফের িফের আিস, কত কাঁিদ হািস, 
             েকাথা যাi সদা ভািব েগা তাi।। 
 
        গান - হির হির বলের বীেণ। 
 
        গান - oi আসেছ িকেশারী, oi েদখ eেলা 
 েতার নয়ন বাঁকা বংশীধারী। 
 
        গান - dগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার, 
 dগর্েম ীdগর্া িবেন েক কের udার? 
 
        ীরামকৃ  সে ত কিরয়া বিলেতেছন, “েবশ মা মা বলেছ!” 
 
        bাhণীর েছেলমাn েসর sভাব। ঠাকুর হািসয়া রাখালেক iি ত কিরেতেছন, “oেক গান গাiেত বল না।” 
bাhণী গান গাiেতেছন। ভেkরা হািসেতেছন। 
 
 ‘হির েখলব আজ েতামার সেন, 
        eকলা েপেয়িছ েতামায় িনধুবেন।’ 
 
        েমেয়রা uপেরর ঘর হiেত িনেচ চিলয়া েগেলন। 
 
        ৈবকাল েবলা। ঠাকুেরর কােছ মিণ o d-eকিট ভk বিসয়া আেছন। নেরnd ঘের pেবশ কিরেলন। 

ীরামকৃ  িঠকi বেলন, নেরnd েযন খাপেখালা তেলায়ার লiয়া েবড়াiেতেছন। 
 

[সnয্ািসর কিঠন িনয়ম o নেরnd ] 
 
        নেরnd আিসয়া ঠাকুেরর কােছ বিসেলন। ঠাকুরেক নাiয়া নেরnd েমেয়েদর সmেn যৎপেরানািs 
িবরিkভাব pকাশ কিরেতেছন। েমেয়েদর স  ঈ রলােভর ভয়ানক িব , -- বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  েকান কথা কিহেতেছন না, সকিল িনেতেছন। 
 
        নেরnd আবার বিলেতেছন, আিম চাi শািn, আিম i র পযর্n চাi না। ীরামকৃ  নেরndেক eকদৃে  
েদিখেতেছন। মুেখ েকান কথা নাi। নেরnd মােঝ মােঝ সুর কিরয়া বিলেতেছন -- সতয্ং jানমনnm । 
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        রািt আটটা। ঠাকুর শযয্ােত বিসয়া আেছন, d-eকিট ভko সmুেখ বিসয়া। সুেরnd আিফেসর কাযর্ সািরয়া 
ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ােছন, হেs চািরিট কমলােলবু o diছড়া ফুেলর মালা। সুেরnd ভkেদর িদেক eক-
eকবার o ঠাকুেরর িদেক eক-eকবার তাকাiেতেছন; আর hদেয়র কথা সমs বিলেতেছন। 
 
        সুেরnd (মিণ pভৃিতর িদেক তাকাiয়া) -- আিফেসর কাজ সব েসের eলাম। ভাবলাম, di েনৗকায় পা িদেয় 
িক হেব, কাজ েসের আসাi ভাল। আজ 1লা ৈবশাখ, আবার ম লবার; কালীঘােট যাoয়া হল না। ভাবলাম িযিন 
কালী -- িযিন কালী িঠক িচেনেছন, তাঁেক দশর্ন করেলi হেব। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ঈষৎ হাসয্ কিরেতেছন। 
 
        সুেরnd -- grদশর্েন, সাধুদশর্েন েনিছ ফুল-ফল িনেয় আসেত হয়। তাi egিল আনলাম। আপনার জেনয্ 
টাকা খরচ, তা ভগবান মন েদেখন। েকu eকিট পয়সা িদেত কাতর, আবার েকu বা হাজার টাকা খরচ করেত 
িকছুi েবাধ কের না। ভগবান মেনর ভিk েদেখন তেব gহণ কেরন। 
 
        ঠাকুর মাথা নািড়য়া সে ত কিরয়া বিলেতেছন, “তুিম িঠক বলছ।” সুেরnd আবার বিলেতেছন, “কাল 
আসেত পাির নাi, সংkািn। আপনার ছিবেক ফুল িদেয় সাজালুম।” 
 
        ীরামকৃ  মিণেক সে ত কিরয়া বিলেতেছন, “আহা িক ভিk!” 
 
        সুেরnd -- আসিছলাম, ei dগাছা মালা আনলাম, চার আনা দাম। 
 
        ভেkরা pায় সকেলi চিলয়া েগেলন। ঠাকুর মিণেক পােয় হাত বুলাiয়া িদেত বিলেতেছন o হাoয়া কিরেত 
বিলেতেছন। 
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ীরামকৃ  কাশীপুর uদয্ােন -- িগিরশ o মাsার 
 
        কাশীপুর বাগােনর পূবর্ধাের পু িরণীর ঘাট। চাঁদ uিঠয়ােছ। uদয্ানপথ o uদয্ােনর বৃkgিল চndিকরেণ sাত 
হiয়ােছ। পু িরণীর পাি মিদেক িdতল গৃহ। uপেরর ঘের আেলা jিলেতেছ, পু িরণীর ঘাট হiেত েসi আেলা 
খড়খিড়র মধয্ িদয়া আিসেতেছ, তাহা েদখা যাiেতেছ। কkমেধয্ ঠাকুর ীরামকৃ  শযয্ার uপর বিসয়া আেছন। 
eকিট-dিট ভk িনঃশেb কােছ বিসয়া আেছন বা e-ঘর হiেত o-ঘর যাiেতেছন। ঠাকুর aসুs, িচিকৎসােথর্ 
বাগােন আিসয়ােছন। ভেkরা েসবাথর্ সে  আেছন। পু িরণীর ঘাট হiেত িনেচর িতনিট আেলা েদখা যাiেতেছ। 
eকিট ঘের ভেkরা থােকন, তাহার আেলা েদখা যাiেতেছ। মা ঠাকুেরর েসবাথর্ আিসয়ােছন। তৃতীয় আেলািট 
রাnাঘেরর। েসi ঘর গৃেহর utরিদেক। uদয্ান মধয্িsত oi dতলা বািড়র দিkণ-পূবর্ েকাণ হiেত eকিট পথ 
পু িরণীর ঘােটর িদেক িগয়ােছ। পূবর্াসয্ হiয়া oi পথ িদয়া ঘােট যাiেত হয়। পেথর di ধাের, িবেশষতঃ দিkণ 
পাে র্, aেনক ফল-ফুেলর গাছ। 
 
        চাঁদ uিঠয়ােছ। পুকুরঘােট িগিরশ, মাsার, লাটু আরo di-eকিট ভk বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর কথা 
হiেতেছ। আজ kবার, 16i eিpল, 1886, 4ঠা ৈবশাখ, 1293। ৈচt kা tেয়াদশী। 
 
        িকয়ৎkণ পের িগিরশ o মাsার oi পেথ েবড়াiেতেছন o মােঝ মােঝ কথাবাতর্া কিহেতেছন। 
 
        মাsার -- িক সুnর চাঁেদর আেলা! কতকাল ধের ei িনয়ম চলেছ! 
 
        িগিরশ -- িক কের জানেল? 
 
        মাsার -- pকৃিতর িনয়ম বদলায় না (Uniformity of Nature) আর িবলােতর েলােকরা নূতন নূতন 
নkt েটিলs েকাপ িদেয় েদেখেছ। চাঁেদ পাহাড় আেছ, েদেখেছ। 
 
        িগিরশ -- তা বলা শk, িব াস হয় না। 
 
        মাsার -- েকন, েটিলs েকাপ িদেয় িঠক েদখা যায়। 
 
        িগিরশ -- েকমন কের বলব, িঠক েদেখেছ। পৃিথবী আর চাঁেদর মাঝখােন যিদ আর েকান িজিনস থােক, তার 
মেধয্ িদেয় আেলা আসেত আসেত হয়েতা aমন েদখায়। 
 
        বাগােন েছাকরা ভেkরা ঠাকুেরর েসবার জনয্ সবর্দা থােকন। নেরnd, রাখাল, িনর ন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, 
কালী, েযাগীন, লাটু iতয্ািদ; তাঁহারা থােকন। েয ভেkরা সংসার কিরয়ােছন, েকহ েকহ pতয্হ আেসন o মােঝ 
মােঝ রােto থােকন। েকহ বা মেধয্ মেধয্ আেসন। আজ নেরnd, কালী o তারক দিkেণ র-কালীবািড়র বাগােন 
িগয়ােছন। নেরnd েসখােন প বটী বৃkমূেল বিসয়া ঈ রিচnা কিরেবন; সাধন কিরেবন। তাi di-eকিট grভাi 
সে  িগয়ােছন। 
 



1886, 16i eিpল 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

চতুদর্শ পিরেcদ 
 

ঠাকুর িগিরশ pভৃিত ভkসে  -- ভেkর pিত ঠাকুেরর েsহ 
 

[িগিরশ, লাটু, মাsার, বাবুরাম, িনর ন, রাখাল ] 
 
        িগিরশ, লাটু, মাsার uপের িগয়া েদেখন, ঠাকুর শযয্ায় বিসয়া আেছন। শশী o আরo d-eকিট ভk 
েসবাথর্ oi ঘের িছেলন, kেম বাবুরাম, িনর ন, রাখাল, iঁহারাo আিসেলন। 
 
        ঘরিট বড়। ঠাকুেরর শযয্ার িনকট ঔষািধ o িনতাn pেয়াজনীয় িজিনসািদ রিহয়ােছ। ঘেরর utের eকিট 
dার আেছ, িসঁিড় হiেত uিঠয়া েসi dার িদয়া ঘের pেবশ কিরেত হয়। েসi dােরর সামনাসামিন ঘেরর দিkণ 
গােয় আর-eকিট dার আেছ। েসi dার িদয়া দিkেণর েছাট ছাদিটেত যাiয়া যায়। েসi ছােদর uপর দাঁড়াiেল 
বাগােনর গাছপালা, চাঁেদর আেলা, aদূের রাজপথ iতয্ািদ েদখা যায়। 
 
        ভkেদর রািt জাগরণ কিরেত হয়, তাঁহারা পালা কিরয়া জােগন। মশাির টা াiয়া ঠাকুরেক শয়ন করাiয়া 
েয ভkিট ঘের থািকেবন, িতিন ঘেরর পূবর্ধাের মাdর পািতয়া কখনo বিসয়া, কখনo iয়া থােকন। 
aসুsতািনবnন ঠাকুেরর pায় িনdা নাi! তাi িযিন থােকন, িতিন কেয়ক ঘ া pায় বিসয়া কাটাiয়া েদন। 
 
        আজ ঠাকুেরর aসুখ িকছু কম। ভেkরা আিসয়া ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন eবং ঠাকুেরর সmুেখ েমেঝর 
uপর বিসেলন। 
 
        ঠাকুর আেলািট কােছ আিনেত মাsারেক আেদশ কিরেলন। ঠাকুর িগিরশেক সেsহ সmাষণ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- ভাল আছ? (লাটুর pিত) eঁেক তামাক খাoয়া। আর পান eেন েদ। 
 
        িকয়ৎkণ পের আবার বিলেলন, “িকছু জলখাবার eেন েদ।” 
 
        লাটু -- পানটান িদেয়িছ। েদাকান েথেক জলখাবার আনেত যােc। 
 
        ঠাকুর বিসয়া আেছন। eকিট ভk কয়গািছ ফুেলর মালা আিনয়া িদেলন। ঠাকুর িনেজর গলায় eেক eেক 
েসgিল ধারণ কিরেলন। ঠাকুেরর hদয়মেধয্ হির আেছন, তাঁেকi বুিঝ পূজা কিরেলন। ভেkরা aবাk   হiয়া 
েদিখেতেছন। diগািছ মালা গলা হiেত লiয়া িগিরশেক িদেলন। 
 
        ঠাকুর মােঝ মােঝ িজjাসা কিরেতেছন, “জলখাবার িক eেলা?” 
 
         মিণ ঠাকুরেক পাখা কিরেতেছন। ঠাকুেরর কােছ eকিট ভkpদt চnনকাে র পাখা িছল। ঠাকুর েসi 
পাখাখািন মিণর হােত িদেলন। মিণ েসi পাখা লiয়া বাতাস কিরেতেছন। মিণ পাখা কিরেতেছন, ঠাকুর diগািছ 
মালা গলা হiেত লiয়া তাঁহােকo িদেলন। 
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        লাটু ঠাকুরেক eকিট ভেkর কথা বিলেতেছন। তাঁহার eকিট সাত-আট বৎসেরর সnান pায় েদড় বৎসর 
হiল েদহতয্াগ কিরয়ােছ। েস েছেলিট ঠাকুরেক কখন ভkসে  কখন কীতর্নানেn aেনকবার দশর্ন কিরয়ািছল। 
 
        লাটু ( ীরামকৃে র pিত) -- iিন eঁর েছেলিটর বi েদেখ কাল রােt বড় েকঁেদিছেলন। পিরবারo েছেলর 
েশােক পাগেলর মেতা হেয় েগেছ। িনেজর েছেলপুেলেক মাের, আছড়ায়। iিন eখােন মােঝ মােঝ থােকন তাi 
বেল ভারী েহ াম কের। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  ei েশােকর কথা িনয়া েযন িচিnত হiয়া চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        িগিরশ -- aজুর্ন aত গীতা-টীতা পেড় aিভমনুয্র েশােক eেকবাের মূিc র্ত। তা eঁর েছেলর জনয্ েশাক িকছু 
আ যর্ নয়। 
 

[সংসাের িক হেল ঈ রলাভ হয়? ] 
 
        িগিরেশর জনয্ জলখাবার আিসয়ােছ। ফাgর েদাকােনর গরম কচুির, লুিচ o aনয্ানয্ িম াn। বরাহনগের 
ফাgর েদাকান। ঠাকুর িনেজ েসi সমs খাবার সmুেখ রাখাiয়া pসাদ কিরয়া িদেলন। তারপর িনেজ হােত কিরয়া 
খাবার িগিরেশর হােত িদেলন। বিলেলন, েবশ কচুির। 
 
        িগিরশ সmুেখ বিসয়া খাiেতেছন। িগিরশেক খাiবার জল িদেত হiেব। ঠাকুেরর শযয্ার দিkণ-পূবর্ েকােণ 
কুঁজায় কিরয়া জল আেছ। gী কাল, ৈবশাখ মাস। ঠাকুর বিলেলন, “eখােন েবশ জল আেছ।” 
 
        ঠাকুর aিত aসুs। দাঁড়াiবার শিk নাi। 
 
        ভেkরা aবাk  হiয়া িক েদিখেতেছন? েদিখেতেছন -- ঠাকুেরর েকামের কাপড় নাi। িদগmর! বালেকর 
নয্ায় শযয্া হiেত eিগেয় eিগেয় যােcন। িনেজ জল গড়াiয়া িদেবন। ভkেদর িন াসবায়ু িsর হiয়া িগয়ােছ। 
ঠাকুর ীরামকৃ  জল গড়াiেলন। েগলাস হiেত eকটু জল হােত লiয়া েদিখেতেছন, ঠা া িকনা। েদিখেতেছন 
জল তত ঠা া নয়। aবেশেষ aনয্ ভাল জল পাoয়া যাiেব না বুিঝয়া aিনcাসেtto oi জলi িদেলন। 
 
        িগিরশ খাবার খাiেতেছন। ভkgিল চতুিদর্েক বিসয়া আেছন। মিণ ঠাকুরেক পাখা কিরেতেছন। 
 
        িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- েদেবনবাবু সংসারতয্াগ করেবন। 
 
        ঠাকুর সবর্দা কথা কিহেত পােরন না, বড় ক  হয়। িনেজর o াধর a িুল dারা sশর্ কিরয়া iি ত 
কিরেলন, “পিরবারেদর খাoয়া-দাoয়া িকrেপ হেব -- তােদর িকেস চলেব?” 
 
        িগিরশ -- তা িক করেবন জািন না। 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। িগিরশ খাবার খাiেত খাiেত কথা আরm কিরেলন। 
 
        িগিরশ -- আcা, মহাশয় -- েকানটা িঠক! কে  সংসার ছাড়া না সংসাের েথেক তাঁেক ডাকা? 
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        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- গীতায় েদখিন? aনাসk হেয় সংসাের েথেক কমর্ করেল, সব িমথয্া েজেন 
jােনর পর সংসাের থাকেল, িঠক ঈ রলাভ হয়। 
 
        “যারা কে  ছােড়, তারা হীন থােকর েলাক। 
 
        “সংসারী jানী িকরকম জােনা? েযমন সাসর্ীর ঘের েকu আেছ। িভতর বার di েদখেত পায়।” 
 
        আবার সকেল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- কচুির গরম আর খুব ভাল। 
 
        মাsার (িগিরেশর pিত) -- ফাgর েদাকােনর কচুির! িবখয্াত। 
 
        ীরামকৃ  -- িবখয্াত! 
 
        িগিরশ (খাiেত খাiেত, সহােসয্) -- েবশ কচুির। 
 
        ীরামকৃ  -- লুিচ থাক, কচুির খাo। (মাsারেক) কচুির িকnt রেজাgেণর। 
 
        িগিরশ খাiেত খাiেত আবার কথা তুিলেলন। 
 

[সংসারীর মন o িঠক িঠক তয্াগীর মেনর pেভদ ] 
 
        িগিরশ ( ীরামকৃে র pিত) -- আcা মহাশয়, মনটা eত uচুঁ আেছ, আবার িনচু হয় েকন? 
 
        ীরামকৃ  -- সংসাের থাকেত েগেলi o-রকম হয়। কখনo uচুঁ, কখনo িনচু। কখনo েবশ ভিk হেc, 
আবার কেম যায়। কািমনী-কা ন িনেয় থাকেত হয় িকনা, তাi হয়। সংসাের ভk কখন ঈ রিচnা, হিরনাম কের; 
কখন বা কািমনী-কা েন মন িদেয় েফেল। েযমন সাধারণ মািছ -- কখন সেnেশ বসেছ, কখন বা পচা ঘা বা 
িব ােতo বেস। 
 
        “তয্াগীেদর আলাদা কথা। তারা কািমনী-কা ন েথেক মন সিরেয় eেন েকবল ঈ রেক িদেত পাের; েকবল 
হিররস পান করেত পাের। িঠক িঠক তয্াগী হেল ঈ র বi তােদর আর িকছু ভাল লােগ না। িবষয়কথা হেল uেঠ 
যায়; ঈ রীয় কথা হেল েন। িঠক িঠক তয্াগী হেল িনেজরা ঈ রকথা বi আর aনয্বাকয্ মুেখ আেন না। 
 
        “েমৗমািছ েকবল ফুেল বেস -- মধু খােব বেল। aনয্ েকান িজিনস েমৗমািছর ভাল লােগ না।” 
 
        িগিরশ দিkেণর েছাট ছাদিটর uপর হাত ধুiেত েগেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ঈ েরর aনুgহ চাi, তেব তাঁেত সব মন হয়। aেনকgেলা কচুির েখেল, 
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oেক বেল eেসা আজ আর িকছু না খায়। 
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প দশ পিরেcদ 
 

aবতার েবদিবিধর পার -- ৈবধীভিk o ভিk unাদ 
 
        িগিরশ পুনবর্ার ঘের আিসয়া ঠাকুেরর সmুেখ বিসয়ােছন o পান খাiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- রাখাল-টাখাল eখন বুেঝেছ েকাn টা ভাল, েকাn টা মn; েকাn টা সতয্, 
েকাn টা িমথয্া। oরা েয সংসাের িগেয় থােক, েস েজেন েন। পিরবার আেছ, েছেলo হেয়েছ -- িকnt বুেঝেছ েয 
সব িমথয্া। aিনতয্। রাখাল-টাখাল eরা সংসাের িলp হেব না। 
 
        “েযমন পাঁকাল মাছ। পাঁেকর িভতর বাস, িকnt  গােয় পাঁেকর দাগিট পযর্n নাi!” 
 
        িগিরশ -- মহাশয়, o-সব আিম বুিঝ না। মেন করেল সbাiেক িনিলর্p আর d কের িদেত পােরন। িক 
সংসারী িক তয্াগী সbাiেক ভাল কের িদেত পােরন! মলেয়র হাoয়া বiেল, আিম বিল, সব কাঠ চnন হয় -- 
 
        ীরামকৃ  -- সার না থাকেল চnন হয় না। িশমূল আরo কয়িট গাছ, eরা চnন হয় না। 
 
        িগিরশ -- তা িন না। 
 
        ীরামকৃ  -- আiেন erপ আেছ। 
 
        িগিরশ -- আপনার সব েব-আiিন! 
 
        ভেkরা aবাk  হiয়া িনেতেছন। মিণর হােতর পাখা eক-eকবার িsর হiয়া যাiেতেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, তা হেত পাের; ভিk-নদী oথলােল ডা ায় eকবাঁশ জল। 
 
        “যখন ভিk unাদ হয়, তখন েবদিবিধ মােন না। দূবর্া েতােল; তা বােছ না! যা হােত আেস, তাi লয়। 
তুলসী েতােল, পড়পড় কের ডাল ভােঙ! আহা িক aবsাi েগেছ! 
 
        (মাsােরর pিত) -- “ভিk হেল আর িকছুi চাi না!” 
 
        মাsার -- আjা হাঁ। 
 

[সীতা o ীরাধা -- রামাবতার o কৃ াবতােরর িবিভn ভাব ] 
 
        ীরামকৃ  -- eকটা ভাব আ য় করেত হয়। রামাবতাের শাn, দাসয্, বাৎসলয্, সখয্ ফখয্। কৃ াবতাের o-
সবo িছল, আবার মধুরভাব। 
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        “ ীমতীর মধুরভাব -- েছনািল আেছ। সীতার d সতীt -- েছনািল নাi। 
 
        “তাঁরi লীলা। যখন েয ভাব।” 
 
        িবজেয়র সে  দিkেণ ের কালীবািড়েত eকিট পাগেলর মেতা stীেলাক ঠাকুরেক গান নাiেত যাiত। 
শয্ামািবষয়ক গান o bh স ীত। সকেল পাগলী বেল। েস কাশীপুেরর বাগােনo সবর্দা আেস o ঠাকুেরর কােছ 
যাবার জনয্ বড় uপdব কের। ভkেদর েসi জনয্ সবর্দা বয্s থাকেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  (িগিরশািদ ভেkর pিত) -- পাগলীর মধুরভাব। দিkেণ ের eকিদন িগছল। হঠাৎ কাnা। আিম 
িজjাসা করলুম, েকন কাঁদিছস? তা বেল, মাথাবয্থা করেছ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “আর-eকিদন িগছল। আিম েখেত বেসিছ। হঠাৎ বলেছ, ‘দয়া করেলন না?’ আিম uদারবুিdেত খািc। 
তারপর বলেছ, ‘মেন েঠেlন েকন?’ িজjাসা করলুম, ‘েতার িক ভাব?’ তা বলেল, ‘মধুরভাব!’ আিম বললাম, 
‘আের আমার েয মাতৃেযািন! আমার েয সব েমেয়রা মা হয়!’ তখন বেল, ‘তা আিম জািন না।’ তখন রামলালেক 
ডাকলাম। বললাম, ‘oের রামলাল, িক মেন ঠয্ালােঠিল বলেছ েশান েদিখ।’ oর eখনo েসi ভাব আেছ।” 
 
        িগিরশ -- েস পাগলী -- ধনয্! পাগল েহাক আর ভkেদর কােছ মারi খাক আপনার েতা a pহর িচnা 
করেছ! েস েয ভােবi কrক, তার কখনo মn হেব না! 
 
        “মহাশয়, িক বলব! আপনােক িচnা কের আিম িক িছলাম, িক হেয়িছ! আেগ আলসয্ িছল, eখন েস 
আলসয্ ঈ ের িনভর্র হেয় দাঁিড়েয়েছ! পাপ িছল, তাi eখন িনরহংকার হেয়িছ! আর িক বলব!” 
 
        ভেkরা চুপ কিরয়া আেছন। রাখাল পাগলীর কথা uেlখ কিরয়া dঃখ কিরেতেছন। বলেলন, dঃখ হয়, েস 
uপdব কের আর তার জনয্ aেনেক ক o পায়। 
 
        িনর ন (রাখােলর pিত) -- েতার মাগ আেছ তাi েতার মন েকমন কের। আমরা তােক বিলদান িদেত 
পাির। 
 
        রাখাল (িবরk হiয়া) -- িক বাহাdির! oরঁ সামেন oi সব কথা! 
 

[িগিরশেক uপেদশ -- টাকায় আসিk -- সdয্বহার -- ডাkার কিবরােজর dবয্ ] 
 
        ীরামকৃ  (িগিরেশর pিত) -- কািমনী-কা নi সংসার। aেনেক টাকা গােয়র রk মেন কের। িকnt 
টাকােক েবিশ যt করেল eকিদন হয়েতা সব েবিরেয় যায়। 
 
        “আমােদর েদেশ মাঠা আল বাঁেধ। আল জােনা? যারা খুব যt কের চািরিদেক আল েদয়, তােদর আল 
জেলর েতােড় েভেঙ যায়। যরা eকিদেক খুেল ঘােসর চাপড়া িদেয় রােখ, তােদর েকমন পিল পেড়, কত ধান হয়। 
 
        “যারা টাকার সdয্বহার কের, ঠাকুরেসবা, সাধু ভেkর েসবা কের, দান কের তােদরi কাজ হয়। তােদরi 
ফসল হয়। 
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        “আিম ডাkার কিবরােজর িজিনস েখেত পাির না। যারা েলােকর ক  েথেক টাকা েরাজগার কের! oেদর 
ধন েযন রk-পঁুজ!” 
 
        ei বিলয়া ঠাকুর diজন িচিকৎসেকর নাম কিরেলন। 
 
        িগিরশ -- রােজnd দেtর খুব দরাজ মন; কাr কােছ eকিট পয়সা লয় না। তার দান-ধয্ান আেছ। 
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েষাড়শ পিরেcদ 
 

কাশীপুর uদয্ােন নেরnd pভৃিত ভkসে  
 
        ীরামকৃ  কাশীপুর বাগােন ভkসে  বাস কিরেতেছন। শরীর খুব aসুs -- িকnt  ভkেদর ম েলর জনয্ 
সবর্দাi বয্াকুল। আজ শিনবার, 5i ৈবশাখ, ৈচt kা চতুদর্শী (17i eিpল, 1886)। পূিণর্মাo পিড়য়ােছ। 
 
        কয়িদন ধিরয়া pায় pতয্হ নেরnd দিkেণ ের যাiেতেছন -- প বটীেত ঈ রিচnা কেরন -- সাধনা কেরন। 
আজ সnয্ার সময় িফিরেলন। সে  ীযুk তারক o কালী। 
 
        রাত আটটা হiয়ােছ। েজয্াৎsা o দিkেণ হাoয়া বাগানিটেক সুnর কিরয়ােছ। ভেkরা aেনেক িনেচর ঘের 
ধয্ান কিরেতেছন। নেরnd মিণেক বিলেতেছন -- “eরা ছাড়ােc” (aথর্াৎ ধয্ান কিরেত কিরেত uপািধ বজর্ন 
কিরেতেছ)। 
 
        িকয়ৎkণ পের মিণ uপেরর হলঘের ঠাকুেরর কােছ বিসয়া আেছন। ঠাকুর তাঁহােক ডাবর o গামছা পির ার 
কিরয়া আিনেত আjা কিরেলন। িতিন পি েমর পু িরণীর ঘাট হiেত চাঁেদর আেলােত oigিল ধুiয়া আিনেলন। 
 
        পরিদন সকােল (18i eিpল, 6i ৈবশাখ, 1293, পূিণর্মা) ঠাকুর মিণেক ডািকয়া পাঠাiেলন। িতিন 
গ াsােনর পর ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া হলঘেরর ছােদ িগয়ািছেলন। 
 
        মিণর পিরবার পুtেশােক িkppায় হiয়ােছন। ঠাকুর তাঁহােক বাগােন আিসবার কথা o eখােন আিসয়া 
pসাদ পাiেত বিলেলন। 
 
        ঠাকুর iশারা কিরয়া বিলেতেছন -- “eখােন আসেত বলেব -- dিদন থাকেব; -- েকােলর েছেলিটেক েযন 
িনেয় আেস; -- আর eখােন eেস খােব।” 
 
        মিণ -- েয আjা। খুব ঈ ের ভিk হয়, তাহেল েবশ হয়। 
 
        ীরামকৃ  iশারা কিরয়া বিলেতেছন -- “uhঁ: -- (েশাক) েঠেল েদয় (ভিkেক)। আর eত বড় েছেল! 
 
        “কৃ িকেশােরর ভবনােথর মেতা di েছেল। dেটা আড়াiেট পাস। মারা েগল। aত বড় jানী! -- pথম 
pথম সামলােত পারেল না। আমায় ভািগয্স ঈ র েদন িন! 
 
        “aজুর্ন aত বড় jানী। সে  কৃ । তবু aিভমনুয্র েশােক eেকবাের aধীর! িকেশারী আেস না েকন?” 
 
        eকজন ভk -- েস েরাজ গ াsােন যায়। 
 
        ীরামকৃ  -- eখােন আেস না েকন? 
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        ভk -- আেj আসেত বলব। 
 
        ীরামকৃ  (লাটুর pিত) -- হিরশ আেস না েকন? 
 

[েমেয়েদর লjাi ভূষণ -- পূবর্কথা -- মাsােরর বািড়েত ভাগমন ] 
 
        মাsােরর বাটীর নয়-দশ বছেরর diিট েমেয় ঠাকুেরর কােছ কাশীপুর বাগােন আিসয়া ‘dগর্ানাম জপ সদা’, 
‘মজেলা আমার মন মরা’ iতয্ািদ গান িনয়ািছল। ঠাকুর যখন মাsােরর শয্ামপুকুেরর েতিলপাড়ার বািটেত 

ভাগমন কেরন (30েশ aেkাবর, 1884; 15i কািতর্ক, বৃসsিতবার, utান eকাদশীর িদন) তখন ei dিট 
েমেয় ঠাকুরেক গান নাiয়ািছল। ঠাকুর গান িনয়া aিতশয় সnt  হiয়ািছেলন। যখন ঠাকুেরর কােছ কাশীপুর 
বাগােন আজ তাহারা uপের গান গািহেতিছল, ভেkরা িনেচ হiেত িনয়ািছেলন। তাঁহারা আবার তাহােদর িনেচ 
ডাকাiয়া গান িনেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- েতামার েমেয়েদর আর গান িশিখo না। আপনা-আপিন গায় েস eক। যার 
তার কােছ গাiেল লjা েভেঙ যােব, লjা েমেয়েদর বড় দরকার। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র আtপূজা -- ভkেদর pসাদ pদান ] 
 
        ঠাকুেরর সmুেখ পু পােt ফুল-চnন আিনয়া েদoয়া হiয়ােছ। ঠাকুর শযয্ায় বিসয়া আেছন। ফুল-চnন 
িদয়া আপনােকi পূজা কিরেতেছন। সচnন পু  কখনo মsেক, কখনo কে , কখনo hদেয়, কখনo 
নািভেদেশ, ধারণ কিরেতেছন। 
 
        মেনােমাহন েকাnগর হiেত আিসেলন o ঠাকুরেক pণাম কিরয়া uপিব  হiেলন। ঠাকুর আপনােক eখনo 
পূজা কিরেতেছন। িনেজর গলায় পু মালা িদেলন। 
 
        িকয়ৎkণ পের েযন pসn হiয়া মেনােমাহনেক িনমর্ালয্ pদান কিরেলন। মিণেক eকিট চmক িদেলন। 
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সpদশ পিরেcদ 
 

বুdেদব িক ঈ েরর aিst মানেতন? নেরndেক িশkা 
 
        েবলা নয়টা হiয়ােছ, ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন, ঘের শশীo আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- নেরnd আর শশী িক বলিছল -- িক িবচার করিছল? 
 
        মাsার (শশীর pিত) -- িক কথা হিcল গা? 
 
        শশী -- িনর ন বুিঝ বেলেছ? 
 
        ীরামকৃ  -- ‘ঈ র নািs aিs’, ei সব িক কথা হিcল? 
 
        শশী (সহােসয্) -- নেরndেক ডাকব? 
 
        ীরামকৃ  -- ডাক।             [নেরnd আিসয়া uপেবশন কিরেলন।] 
 
        (মাsােরর pিত) -- “তুিম িকছু িজjাসা কর। িক কথা হিcল, বল।” 
 
        নেরnd -- েপট গরম হেয়েছ। o আর িক বলেবা। 
 
        ীরামকৃ  -- েসের যােব। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- বুd aবsা িকরকম? 
 
        নেরnd -- আমার িক হেয়েছ, তাi বলেবা। 
 
        মাsার -- ঈ র আেছন -- িতিন িক বেলন? 
 
        নেরnd -- ঈ র আেছন িক কের বলেছন? তুিমi জগৎ সৃি  করেছা। Berkely িক বেলেছন, জােনা েতা? 
 
        মাsার -- হাঁ, িতিন বেলেছন বেট -- Their esse is percipii (The existence of external 
objects depends upon their perception.) -- “যতkণ iিndেয়র কাজ চেলেছ, ততkণi জগৎ!’ 
 

[পূবর্কথা -- েতাতাপুরীর ঠাকুরেক uপেদশ -- “মেনi জগৎ” ] 
 
        ীরামকৃ  -- নয্াংটা বলত, “মেনi জগৎ, আবার মেনেতi লয় হয়।’ 
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        “িকnt যতkণ আিম আেছ, ততkণ েসবয্-েসবকi ভাল।” 
 
        নেরnd (মাsােরর pিত) -- িবচার যিদ কর, তাহেল ঈ র আেছন, েকমন কের বলেব? আর িব ােসর uপর 
যিদ যাo, তাহেল েসবয্-েসবক মানেতi হেব। তা যািদ মােনা -- আর মানেতi হেব -- তাহেল দয়াময়o বলেত 
হেব। 
 
        “তুিম েকবল dঃখটাi মেন কের েরেখেছা। িতিন েয eত সুখ িদেয়েছন -- তা ভুেল যাo েকন? তাঁর কত 
কৃপা! িতনিট বড় বড় িজিনস আমােদর িদেয়েছন -- মানুষজn, ঈ রেক জানবার বয্াকুলতা, আর মহাপুrেষর স  
িদেয়েছন। মনুষয্tং মুমুkুtং মহাপুrষসং য়ঃ।” 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- আমার িকnt েবশ েবাধ হয়, িভতের eকিট আেছ। 
 
        রােজndলাল দt আিসয়া বিসেলন। েহািমoপয্ািথক মেত ঠাকুেরর িচিকৎসা কিরেতেছন। ঔষধািদর কথা 
হiয়া েগেল, ঠাকুর a িুল িনেদর্শ কিরয়া মেনােমাহনেক েদখাiেতেছন। 
 
        ডাkার রােজnd -- uিন আমার মামােতা ভাiেয়র েছেল। 
 
        নেরnd িনেচ আিসয়ােছন। আপনা-আপিন গান গািহেতেছন: 
 
 সব dঃখ দূর কিরেল দরশন িদেয়, েমািহেল pাণ। 
 সpেলাক ভুেল েশাক, েতামাের পাiেয়, 
 েকাথা আিম aিত দীন-হীন। 
 
        নেরেndর eকটু েপেটর aসুখ কিরয়ােছ। মাsারেক বিলেতেছন -- “েpম-ভিkর পেথ থাকেল েদেহ মন 
আেস। তা না হেল আিম েক? মানুষo নi -- েদবতাo নi -- আমার সুখo নাi, dঃখo নাi।” 
 

[ঠাকুেরর আtপূজা -- সুেরndেক pসাদ -- সুেরেndর েসবা ] 
 
        রািt নয়টা হiল। সুেরnd pভৃিত ভেkরা ঠাকুেরর কােছ পু মালা আিনয়া িনেবদন কিরয়ােছন! ঘের 
বাবুরাম, সুেরnd, লাটু, মাsার pভৃিত আেছন। 
 
        ঠাকুর সুেরেndর মালা িনেজ গলায় ধারণ কিরয়ােছন, সকেলi চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন। িযিন anের 
আেছন, ঠাকুর তাঁহারi বুিঝ পূজা কিরেতেছন! 
 
        হঠাৎ সুেরndেক iি ত কিরয়া ডািকেতেছন। সুেরnd শযয্ার কােছ আিসেল pসাদীমালা (েয মালা িনেজ 
পিরয়ািছেলন) লiয়া িনেজ তাঁহার গলায় পরাiয়া িদেলন! 
 
        সুেরnd মালা পাiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুর আবার তাঁহােক iি ত কিরয়া পােয় হাত বুলাiয়া িদেত 
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বিলেতেছন। সুেরnd িকয়ৎkণ ঠাকুেরর পদেসবা কিরেলন। 
 

[কাশীপুর uদয্ােন ভkগেণর সংকীতর্ন ] 
 
        ঠাকুর েয ঘের আেছন, তাহার পি মিদেক eকিট পু িরণী আেছ। ei পু িরনীর ঘােটর চাতােল কেয়কিট 
ভk েখাল-করতাল লiয়া গান গাiেতেছন। ঠাকুর লাটুেক িদয়া বিলয়া পাঠাiেলন -- “েতামরা eকটু হিরনাম 
কর।” 
 
        মাsার, বাবুরাম pভৃিত eখনo ঠাকুেরর কােছ বিসয়া আেছন। তাঁহারা িনেতেছন, ভেkরা গাiেতেছন: 
 
 হির েবােল আমার েগৗর নােচ। 
 
        ঠাকুর গান িনেত িনেত বাবুরাম, মাsার pভৃিতেক iি ত কিরয়া বিলেতেছন -- “েতামরা িনেচ যাo। 
oেদর সে  গান কর, -- আর নাচেব।” 
 
        তাঁহারা িনেচ আিসয়া কীতর্েন েযাগদান কিরেলন। 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার েলাক পাঠাiয়ােছন। বেলেছন, ei আখরgিল েদেব -- “েগৗর নাচেতo জােন 
ের! েগৗেরর ভােবর বালাi যাi ের! েগৗর আমার নােচ di বাh তুেল!” 
 
        কীতর্ন সমাp হiল। সুেরnd ভাবািব pায় হiয়া গাiেতেছন -- 
 
        আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। 
 আিম তােদর পাগল েছেল, আমার মােয়র নাম শয্ামা।। 
 বাবা বব বm  বেল, মদ েখেয় মা গােয় পেড় ঢেল, 
        শয্ামার eেলােকেশ েদােল; 
 রাঙা পােয় মর গােজ, oi নূপুর বােজ ন না। 
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a াদশ পিরেcদ 
 

নেরnd o ঈ েরর aিst -- ভবনাথ, পূণর্, সুেরnd 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া হীরানn গািড়েত uিঠেতেছন। গািড়র কােছ নেরnd, রাখাল দাঁড়াiয়া 
তাঁহার সিহত িম ালাপ কিরেতেছন। েবলা দশটা। হীরানn আবার কাল আিসেবন। 
 
        আজ বুধবার, 9i ৈবশাখ, ৈচt কৃ া তৃতীয়া। 21েশ eিpল, 1886। নেরnd uদয্ানপেথ েবড়াiেত 
েবড়াiেত মিণর সিহত কথা কিহেতেছন। বািটেত মা o ভাiেদর বড় ক  -- eখনo সুবেnাবs কিরয়া িদেত 
পােরন নাi। তjনয্ িচিnত আেছন। 
 
        নেরnd -- িবদয্াসাগেরর is ুেলর কমর্ আর আমার দরকার নাi। গয়ােত যাব মেন কেরিছ। eকটা 
জিমদারীর ময্ােনজােরর কেমর্র কতা eকজন বেলেছ। ঈ র-টী র নাi। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- েস তুিম eখন বলছ; পের বলেব না। Scepticism ঈ রলােভর পেথর eকটা েsজ; 
ei সব েsজ পার হেল আরo eিগেয় পড়েল তেব ভগবানেক পাoয়া যায়, -- পরমহংসেদব বেলেছন। 
 
        নেরnd -- েযমন গাছ েদখিছ, aমিন কের েকu ভগবানেক েদেখেছ? 
 
        মিণ -- হাঁ, ঠাকুর েদেখেছন। 
 
        নেরnd -- েস মেনর ভুল হেত পাের। 
 
        মিণ -- েজ েয aবsায় যা েদেখ, েসi aবsায় তা তার পেk রীয়য্ািলিট (সতয্)। যতkণ sপন েদখছ। 
eকটা বাগােন িগেয়ছ, ততkণ বাগানিট েতামার পেk রীয়য্ািলিট; িকnt েতামার aবsা বদলােল -- েযমন জাগরণ 
aবsায় -- েতামার oটা ভুল বেল েবাধ হেত পাের! েয aবsায় ঈ রদশর্ন করা যায়, -- েস aবsা হেল তখন 
রীয়য্ািলিট (সতয্) েবাধ হেব। 
 
        নেরnd -- আিম থু চাi। েসিদন পরমহংস মহাশেয়র সে i খুব তকর্ করলাম। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- িক হেয়িছল? 
 
        নেরnd -- uিন আমায় বলিছেলন, ‘আমােক েকu েকu ঈ র বেল।’ আিম বললাম, ‘হাজার েলােক ঈ র 
বলুক, আমার যতkণ সতয্ বেল না েবাধ হয়, ততkণ বলব না।’ 
 
        “িতিন বলেলন -- ‘aেনেক যা বলেব, তাi েতা সতয্ -- তাi েতা ধমর্!’ 
 
        “আিম বললাম, ‘িনেজ িঠক না বুঝেল aনয্ েলােকর কথা নব না’।” 
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        মিণ (সহােসয্) -- েতামার ভাব Copernicus, Berkeley -- eেদর মেতা। জগেতর েলাক বললেছ, -- 
সূযর্ চলেছ, Copernicus তা নেল না; জগেতর েলাক বলেছ External World (জগৎ) আেছ, Berkeley 
তা নেল না। তাi Lewis বেলেছন, ‘Why was not Berkeley a philosophical Copernicus?’ 
 
        নেরnd -- eকখানা History of philosophy িদেত পােরন? 
 
        মিণ -- িক, Lewis? 
 
        নেরনd -- না, Ueberweg; -- German পড়েত হেব। 
 
        মিণ -- তুিম বলেছা, সামেন গােছর মতন েকu িক েদেখেছ? তা ঈ র মানুষ হেয় যিদ eেস বেলন, ‘আিম 
ঈ র!’ তাহেল তুিম িক িব াস করেব? তুিম লয্াজারাs -eর গl েতা জান? যখন লয্াজারাs  পরেলােক িগেয় 
ebাহাম-েক বলেল েয, আিম আtীয়বnুেদর বেল আিস েয সতয্i পরেলাক আর নরক আেছ। ebাহাম বলেলন, 
তুিম িগেয় বলেল িক তারা িব াস করেব? তারা বলেব, েক eকটা েজােcার eেস ei সব কথা বলেছ। 
 
        “ঠাকুর বলেছন, তাঁেক িবচার কের জানা যায় না। িব ােসi সমs হয়, -- jান, িবjান। দশর্ন, আলাপ, -- 
সব।” 
 
        ভবনাথ িববাহ কিরয়ােছন। তাঁহার anিচnা হiয়ােছ। িতিন মাsােরর কােছ আিসয়া বিলেতেছন, 
“িবদয্াসাগেরর নূতন isলু হেব, নলাম। আমারo েতা খয্াঁেটর েযাগাড় করেত হেব। is ুেলর eকটা কাজ করেল 
হয় না?” 
 

[রামলাল -- পূেণর্র গািড়ভাড়া -- সুেরেndর খসখেসর পরদা ] 
 
        েবলা িতনেট-চারেট। ঠাকুর iয়া আেছন। রামলাল পদেসবা কিরেতেছন। ঘের িসঁিথর েগাপাল o মিণ 
আেছন। রামলাল দিkেণ র হiেত আজ ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ােছন। 
 
        ঠাকুর মিণেক জানালা বn কিরয়া িদেত -- o পােয় হাত বুলাiয়া িদেত বিলেতেছন। 
 
        ীযুk পূণর্েক গািড়ভাড়া কিরয়া কাশীপুেরর uদয্ােন আিসেত বিলয়ািছেলন। িতিন দশর্ন কিরয়া িগয়ােছন। 
গািড়ভাড়া মিণ িদেবন। ঠাকুর েগাপালেক iি ত কিরয়া িজjাসা কিরেতেছন, “eঁর কােছ (টাকা) েপেয়ছ?” 
 
        েগাপাল -- আjা, হাঁ। 
 
        রাত নয়টা হiল। সুেরnd, রাম pভৃিত কিলকাতায় িফিরয়া যাiবার uেদয্াগ কিরেতেছন। 
 
        ৈবশাখ মােসর েরৗd -- িদেনর েবলা ঠাকুেরর ঘর বড়i গরম হয়। সুেরnd তাi খসখস আিনয়া িদয়ােছন। 
পরদা কিরয়া জানালায় টা াiয়া িদেল ঘর েবশ ঠা া হiেব। 
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        সুেরnd -- কi, খসখস েকu পরদা কের টাি েয় িদেল না? -- েকu মেনােযাগ কের না। 
 
        eকজন ভk (সহােসয্) -- ভkেদর eখন bhjােনর aবsা। eখন ‘েসাঽহm ’ -- জগৎ িমথয্া। আবার ‘তুিম 
pভু, আিম দাস’ ei ভাব যখন আসেব তখন ei সব েসবা হেব! (সকেলর হাসয্) 



1886, 22েশ eিpল 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

ঊনিবংশ পিরেcদ 
 

রাখাল, শশী, মাsার, নেরnd, ভবনাথ, সুেরnd, রােজnd, ডাkার 
 
কাশীপুেরর বাগান। রাখাল, শশী o মাsার সnয্ার সময় uদয্ানপেথ পাদচারণ কিরেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  
পীিড়ত -- বাগােন িচিকৎসা করাiেত আিসয়ােছন। িতিন uপের িdতেলর ঘের আেছন, ভেkরা তাঁহার েসবা 
কিরেতেছন। আজ বৃহsিতবার, 22েশ eিpল 1886 ী াb, gড াiেড-eর পূবর্িদন। 
 
        মাsার -- িতিন েতা gণাতীত বালক। 
 
        শশী o রাখাল -- ঠাকুর বেলেছন, তাঁর oi aবsা। 
 
        রাখাল -- েযমন eকটা টাoয়ার। েসখােন বেস সব খবর পাoয়া যায়, েদখেত পাoয়া যায়, িকnt েকu 
েযেত পাের না, েকu নাগাল পায় না। 
 
        মাsার -- iিন বেলেছন, e-aবsায় সবর্দা ঈ রদশর্ন হেত পাের। িবষয়রস নাi, তাi  কাঠ শী  ধের 
যায়। 
 
        শশী -- বুিd কত রকম, চাrেক বলিছেলন। েয বুিdেত ভগবানলাভ হয়, েসi িঠক বুিd। েয বুিdেত টাকা 
হয়, বািড় হয়, েডপুিটর কমর্ হয়, uিকল হয় েস বুিd িচঁেড়েভজা বুিd। েস বুিdেত েজােলা দiেয়র মেতা িচঁেড়টা 
েভেজ মাt। েকা দiেয়র মেতা u ঁচুদেরর দi নয়। েয বুিdেত ভগবানলাভ হয়, েসi বুিdi েকা দiেয়র মেতা 
uৎকৃ  দi। 
 
        মাsার -- আহা! িক কথা! 
 
        শশী -- কালী তপsী ঠাকুেরর কােছ বেলিছেলন, ‘িক হেব আনn? ভীলেদর েতা আনn আেছ। aসভয্ েহা-
েহা নাচেছ-গাiেছ।’ 
 
        রাখাল -- uিন বলেলন, েস িক? bhানn আর িবষয়ানn eক? জীেবরা িবষয়ানn িনেয় আেছ। িবষয়াসিk 
সব না েগেল bhানn হয় না। eকিদেক টাকার আনn, iিndয়সুেখর আনn, আর-eকিদেক ঈ রেক েপেয় 
আনn। ei di কখন সমান হেত পাের? ঋিষরা e bhানn েভাগ কেরিছেলন। 
 
        মাsার -- কালী eখন বুdেদবেক িচnা কেরন িকনা তাi সব আনেnর পােরর কথা বলেছন। 
 
        রাখাল -- তাঁর কােছo বুdেদেবর কথা তুেলিছল। পরমহংসেদব বলেলন, “বুdেদব aবতার, তাঁর সে  িক 
ধরা? বড় ঘেরর বড় কথা।” কালী বেলিছল, “তাঁর শিk েতা সব। েসi শিkেতi ঈ েরর আনn আর েসi 
শিkেতi েতা িবষয়ানn হয় --” 
 
        মাsার -- iিন িক বলেলন? 
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        রাখাল -- iিন বলেলন, েস িক? সnান uৎপাদেনর শিk আর ঈ রলােভর শিk িক eক? 
 

[ ীরামকৃ  ভkসে  -- “কািমনী-কা ন বড় জ াল” ] 
 
        বাগােনর েসi েদাতলার ‘হল’ ঘের ঠাকুর ীরামকৃ  ভkসে  বিসয়া আেছন। শরীর utেরাtর aসুs 
হiেতেছ, আজ আবার ডাkার মেহnd সরকার o ডাkার রােজnd দt েদিখেত আিসয়ােছন -- যিদ িচিকৎসার dারা 
েকান uপকার হয়। ঘের নেরnd, রাখাল, শশী, সুেরnd, মাsার, ভবনাথ o aনয্নয্ aেনক ভেkরা আেছন। 
 
        বাগানিট পাকপারার বাবুেদর। ভাড়া িদেত হয় -- pায় 60 - 65 টাকা। েছাকরা ভেkরা pায় বাগােনi 
থােকন। তাঁহারাi িনিশিদন ঠাকুেরর েসবা কেরন। গৃহী ভেkরা সবর্দা আেসন o মােঝ মােঝ রােto থােকন। 
তাঁহােদরo িনিশিদন ঠাকুেরর েসবা কিরবার icা। িকnt সকেল কেমর্ বd -- েকান না েকান কমর্ কিরেত হয়। 
সবর্দা oখােন থািকয়া েসবা কিরেত পােরন না। বাগােনর খরচ চালাiবার জনয্ যাহার যাহা শিk ঠাকুেরর েসবাথর্ 
pদান কেরন; aিধকাংশ খরচ সুেরnd েদন! তাঁহারi নােম বাগানভাড়ার েলখাপড়া হiয়ােছ। eকিট পাচক bাhণ o 
eকিট দাসী সবর্দা িনযুk আেছ। 
 
        ীরামকৃ  (ডাkার সরকার iতয্িদর pিত) -- বড় খরচা হেc। 
 
        ডাkার (ভkিদগেক েদখাiয়া) -- তা eরা সব pstত। বাগােনর খরচ সমs িদেত eেদর েকান ক  নাi। 
( ীরামকৃে র pিত) -- eখন েদখ, কা ন চাi। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- বl  না? 
 
        ঠাকুর নেরndেক utর িদেত আেদশ কিরেলন। নেরnd চুপ কিরয়া আেছন। ডাkার আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ডাkার -- কা ন চাi। আবার কািমনীo চাi। 
 
        রােজnd ডাkার -- eঁর পিরবার েরঁেধ েবেড় িদেcন। 
 
        ডাkার সরকার (ঠাকুেরর pিত) -- েদখেল? 
 
        ীরামকৃ  (ঈষৎ হাসয্ কিরয়া) -- বড় জ াল! 
 
        ডাkার সরকার -- জ াল না থাকেল েতা সবাi পরমহংস। 
 
        ীরামকৃ  -- stীেলাক গােয় েঠকেল aসুখ হয়; েযখােন েঠেক েসখানটা ঝনঝন কের, েযন িশিঙ মােছর 
কাঁটা িবঁধেলা। 
 
        ডাkার -- তা িব াস হয়, -- তেব না হেল চেল কi? 
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        ীরামকৃ  -- টাকা হােত করেল হাত েবঁেক যায়! িনঃ াস বn হেয় যায়। টাকােত যিদ েকu িবদয্ার সংসার 
কের, -- ঈ েরর েসবা -- সাধু-ভেkর েসবা কের -- তােত েদাষ নাi। 
 
        “stীেলাক িনেয় মায়ার সংসার করা! তােত ঈ রেক ভুেল যায়। িযিন জগেতর মা, িতিনi ei মায়ার rপ -- 
stীেলােকর rপ ধেরেছন। eিট িঠক জানেল আর মায়ার সংসার করেত icা হয় না। সব stীেলাকেক িঠক মা েবাধ 
হেল তেব িবদয্ার সংসার করেত পাের। ঈ র দশর্ন না হেল stীেলাক িক বst েবাঝা যায় না।” 
 
        েহািমoপয্ািথক ঔষধ খাiয়া ঠাকুর কয়িদন eকটু ভাল আেছন। 
 
        রােজnd েসের uেঠ আপনার েহািমoপয্ািথ মেত ডাkাির করেত হেব। আর তা না হেল েবঁেচ বা িক ফল? 
(সকেলর হাসয্) 
 
        নেরnd -- Nothing like leather (েয মুিচর কাজ কের, েস বেল, চামড়ার মেতা uৎকৃ  িজিনস e 
জগেত আর িকছু নাi।) (সকেলর হাসয্) 
 
        িকয়ৎkণ পের ডাkােররা চিলয়া েগেলন। 
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িবংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  েকন কািমনী-কা ন তয্াগ কেরেছন? 
 
        ঠাকুর মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। ‘কািমনী’ সmেn আপনার aবsা বিলেতেছন! 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- eরা কািমনী-কা ন না হেল চেল না, বলেছ। আমার েয িক aবsা তা জােন 
না। 
 
        “েমেয়েদর গােয় হাত লাগেল হাত আড় , ঝনঝন কের। 
 
        “যিদ আtীয়তা কের কােছ িগেয় কথা কiেত যাi, মােঝ েযন িক eকটা আড়াল থােক, েস আড়ােলর 
oিদেক যাবার েজা নাi। 
 
        “ঘের eকলা বেস আিছ, eমন সময় যিদ েকান েমেয় eেস পেড়, তাহেল eেকবাের বালেকর aবsা হেয় 
যােব; আর েসi েমেয়েক মা বেল jান হেব।” 
 
        মাsার aবাk  হiয়া ঠাকুেরর িবছানার কােছ বিসয়া ei সকল কথা িনতেছন। িবছানা হiেত eকটু দূের 
ভবনােথর সিহত নেরnd কথা কিহেতেছন। ভবনাথ িববাহ কিরয়ােছন; -- কমর্ কােজর েচ া কিরেতেছন। 
কাশীপুেরর বাগােন ঠাকুরেক েদিখেত আিসেত েবিশ পােরন না। ঠাকুর ীরামকৃ  ভবনােথর জনয্ বড় িচিnত 
থােকন, েকন না ভবনাথ সংসাের পিড়য়ােছন। ভবনােথর বয়স 23।24 হiেব। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- oেক খুব সাহস েদ। 
 
        নেরnd o ভবনাথ ঠাকুেরর িদেক তাকাiয়া eকটু হািসেত লািগেলন। ঠাকুর iশারা কিরয়া আবার ভবনাথেক 
বিলেতেছন -- “খুব বীরপুrষ হিব। েঘামটা িদেয় কাnােত ভুেলাসেন। িশকিন েফলেত েফলেত কাnা! (নেরnd o 
মাsােরর হাসয্) 
 
        “ভগবােনেত মন িঠক রাখিব; েয বীরপুrষ েস রমণীর সে  থােক, না কের রমণ! পিরবােরর সে  েকবল 
ঈ রীয় কথা কিব।” 
 
        িকয়ৎkণ পের ঠাকুর আবার iশারা কিরয়া ভবনাথেক বিলেতেছন, “আজ eখােন খাস।” 
 
        ভবনাথ -- েজ আjা। আিম েবশ আিছ। 
 
        সুেরnd আিসয়া বিসয়ােছন। ৈবশাখ মাস। ভেkরা ঠাকুরেক সnয্ার পর pতয্হ মালা আিনয়া েদন। েসi 
মালাgিল ঠাকুর eক-eকিট কিরয়া গলায় ধারণ কেরন। সুেরnd িনঃশেb বিসয়া আেছন। ঠাকুর pসn হiয়া 
তাঁহােক diগািছ মালা িদেলন। সুেরndo ঠাকুরেক pণাম কিরয়া েসi মালা মsেক ধারণ কিরয়া গলায় পিরেলন। 
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        সকেলi চুপ কিরয়া বিসয়া আেছন o ঠাকুরেক েদিখেতেছন। eiবার সুেরnd ঠাকুরেক pণাম কিরয়া 
দ ায়মান হiেলন; িতিন িবদায় gহণ কিরেবন। যাiবার সময় ভবনাথেক ডািকয়া বিলেলন, খসখেসর পদর্া টািঙেয় 
িদo। বড় gী  পিড়য়ােছ। ঠাকুেরর uপেরর হলঘর িদেনর েবলায় বড় গরম হয়। তাi সুেরnd খসখেসর পদর্া 
কিরয়া আিনয়ােছন। 
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eকিবংশ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  হীরানn pভৃিত ভkসে  কাশীপুেরর বাগােন 
 

[ঠাকুেরর uপেদশ -- “েযা কুছ হয্ায় েসা তঁুিহ হয্ায়” -- নেরnd o হীরানেnর চিরt ] 
 
        কাশীপুেরর বাগান। ঠাকুর ীরামকৃ  uপেরর হলঘের বিসয়া আেছন। সmুেখ হীরানn, মাsার, আরo d-
eকিট ভk, আর হীরানেnর সে  diজন বnু আিসয়ােছন। হীরানn িসnুেদশনবাসী। কিলকাতার কেলেজ 
পড়া না কিরয়া েদেশ িফিরয়া িগয়া েসখােন eতিদন িছেলন। ীরামকৃে র aসুখ হiয়ােছ িনয়া তাঁহােক েদিখেত 
আিসয়ােছন। িসnুেদশ কিলকাতা হiেত pায় eগার শত েkাশ হiেব। হীরানnেক েদিখবার জনয্ ঠাকুর বয্s 
হiয়ািছেলন। 
 
        ঠাকুর হীরানেnর িদেক a িুল িনেদর্শ কিরয়া মাsারেক iি ত কিরেলন, -- েযন বিলেতেছন, েছাকরািট 
খুব ভাল। 
 
        ীরামকৃ  -- আলাপ আেছ? 
 
        মাsার -- আেj আেছ। 
 
        ীরামকৃ  (হীরানn o মাsােরর pিত) -- েতামরা eকটু কথা কo, আিম িন। 
 
        মাsার চুপ কিরয়া আেছন েদিখয়া ঠাকুর মাsারেক িজjাসা কিরেলন, “নেরnd আেছ? তােক েডেক আন।” 
 
        নেরnd uপের আিসেলন o ঠাকুেরর কােছ বিসেলন। 
 
        ীরামকৃ  (নেরnd o হীরানnেক) -- eকটু dজেন কথা কo। 
 
        হীরানn চুপ কিরয়া আেছন। aেনক iতsত কিরয়া িতিন কথা আরm কিরেলন। 
 
        হীরানn (নেরেndর pিত) -- আcা, ভেkর dঃখ েকন? 
 
        হীরানnর কথাgিল েযন মধুর নয্ায় িম । কথাgিল যাঁহারা িনেলন তাঁহারা বুিঝেত পািরেলন েয, eঁর hদয় 
েpমপূণর্। 
 
        নেরnd -- The scheme of the universe is devilish! I could have created a beter 
world! (e জগেতর বেnাবs েদেখ েবাধ হয় েয, শয়তােন কেরেছ, আিম eর েচেয় ভাল জগৎ সৃি  করেত 
পারতাম।) 
 
        হীরানn -- dঃখ না থাকেল িক সুখ েবাধ হয়? 
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        নেরnd -- I am giving no scheme of the universe but simply my opinion of the 
present scheme. (জগৎ িক uপাদােন সৃি  করেত হেব, আিম তা বলিছ না। আিম বলিছ -- েয বেnাবs 
সামেন েদখিছ, েস বেnাবs ভাল নয়।) 
 
        “তেব eকটা িব াস করেল সব চুেক যায়। Our only refuge is in pantheism: সবi ঈ র, -- 
ei িব াস হেলi চুেক যায়! আিমi সব করিছ।” 
 
        হীরানn -- o-কথা বলা েসাজা। 
 
        নেরnd িনবর্াণষট্ কm  সুর কিরয়া বিলেতেছন:  
 
 o ঁ মেনাবুdয্হ ারিচtািন নাহং ন চ ে াtিজেh ন চ াণেনেt। 
 ন চ েবয্াম ভূিমনর্ েতেজা ন বায়ুি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm ।। 1 
 ন চ pাণসংেjা ন ৈব প বায়ুনর্ বা সpধাতুনর্ বা প েকাষাঃ। 
 না বাk পািণপাদং ন েচাপsপায়ুি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm ।। 2 
 ন েম েdষরােগৗ ন েম লাভেমােহৗ মেদা ৈনব েম ৈনব মাৎসযর্ভাবঃ। 
 ন ধেমর্া ন চােথর্া ন কােমা ন েমাkি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm ।। 3 
 ন পুণয্ং ন পাপং ন েসৗখয্ং ন dঃখং ন মেntা ন তীথর্ং ন েবদা ন যjাঃ। 
 aহং েভাজনং ৈনব েভাজয্ং ন েভাkা িচদানnrপং িশেবাঽহং িশেবাঽহm ।। 4 
 ন মৃতুয্নর্ শ া ন েম জািতেভদঃ িপতা ৈনব েম ৈনব মাতা ন জn। 
 ন বnুনর্িমtং grৈনর্ব িশষয্ি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm ।। 5 
 aহং িনিবর্কেlা িনরাকারrেপা িবভুtা সবর্t সেবর্িndয়াণাm । 
 ন চাস তং ৈনব মুিkনর্েময়ি দানnrপং িশেবাঽহং িশেবাঽহm ।। 6 
 
        হীরানn -- েবশ। 
 
        ঠাকুর হীরানnেক iশারা কিরেলন, iহার জবাব দাo। 
 
        হীরানn -- eকেকাণ েথেক ঘর েদখাo যা, ঘেরর মাঝখােন দাঁিড়েয় ঘর েদখাo তা। েহ ঈ র! আিম 
েতামার দাস -- তােতo ঈ রানুভব হয়, আর েসi আিম, েসাঽহm  -- তােতo ঈ রানুভব। eকিট dার িদেয়o ঘের 
যাoয়া যায়, আর নানা dার িদেয়o ঘের যাoয়া যায়। 
 
        সকেল চুপ কিরয়া আেছন। হীরানn নেরndেক বিলেলন, eকটু গান বলুন। 
 
        নেরnd সুর কিরয়া েকৗপীনপ কm  গাiেতেছন: 
 
 েবদাnবােকয্ষু সদা রমেnা, িভkাnমােtণ চ তুি মnঃ। 
 aেশাকমnঃকরেণ চরnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 1 
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 মূলং তেরাঃ েকবলমা য়nঃ, পািণdয়ং েভাkমুামntয়nঃ। 
 কnািমব ীমিপ কুৎসয়nঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 2 
 sানnভােব পিরতুি মnঃ, সুশাnসেবর্িনdয়বৃিtমnঃ। 
 aহিনশর্ bhিণ েয রমnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 3 
 
        ঠাকুর েযi িনেলন -- aহিনশর্ bhিণ েয রমnঃ -- aমিন আেs আেs বিলেতেছন, আহা! আর iশারা 
কিরয়া েদখাiেতেছন, “eiিট েযাগীর লkণ।” 
 
        নেরnd েকৗপীনপ কm  েশষ কিরেতেছন: 
 
 েদহািদভাবং পিরবতর্য়nঃ, sাtানমাtনয্বেলাকয়nঃ। 
 নাnং ন মধয্ং ন বিহঃ সমরnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 4 
 bhাkরং পাবনমুcরেnা, bhাহমsীিত িবভাবয়nঃ 
 িভkািশেনা িদkু পির মnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ ৷৷ 5 
 
        নেরnd আবার গাiেতেছন: 
 
 পিরপূণর্মানnm । 
 a  িবহীনং sর জগিnধানm । 
 ে াtসয্ ে াtং মনেসা মেনা যdােচাঽবাচং। 
 বাগতীতং pাণসয্ pাণং পরং বেরণয্m । 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- আর oiেট “েযা কুছ্  হয্ায় সb  তঁুিহ হয্ায়!” 
 
        নেরnd oi গানিট গাiেতেছন: 
 
 তুঝ্ েস হাm েন িদলেকা লাগায়া, েযা কুছ্  হয্ায় সb  তঁুিহ হয্ায়!। 
 eক তুঝ্ েকা আp না পায়া, েযা কুছ হয্ায় সb  তঁুিহ হয্ায়। 
 িদl কা মকাঁ সb কী মকী তু, েকৗn সা িদl  হয্ায় িজs েম নিহ তঁু, 
 হিরেয়k  িদl েম তুেন সমায়া, েযা কুছ্  হয্ায় েসা তঁুিহ হয্ায়। 
 েকয়া মলােয়k  েকয়া in সাn , েকয়া িহn ু েকয়া মুসলমাn , 
 জা  সা চাহা তুেন বানায়া, েযা কুছ্  হয্ায় েসা তঁুিহ হয্ায়। 
 কাবা েম েকয়া aor  দােয়r  েম েকয়া, েতরী পারািss  হায়গী সাব জাঁ, 
 আেগ েতের িসর সেভাঁেন ঝুকায়া, েযা কুছ্  হয্ায় েসা তঁুিহ হয্ায়। 
 আr s  েস েল ফাসর্ জমী তাk । আoর জমীন েস আr s  বারী তk , 
 যাহাঁ মায় েদখা তুিহ নজর েম আয়া, েযা কুছ্  হয্ায় েসা তঁুিহ হয্ায়। 
 েসাচা সm ঝা েদখা ভালা, তু জায়সা না েকাi ঢঁু   িনকালা, 
 আব iেয় সমঝ্  েম জাফার কী আয়া, েযা কুছ্  হয্ায় েসা তঁুিহ হয্ায়। 
 
        “হিরেয়k  িদl েম” ei কথাgিল িনয়া ঠাকুর iশারা কিরয়া বিলেতেছন েয, িতিন pেতয্েকর hদেয় 
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আেছন, িতিন anযর্ামী। “যাঁহা মায় েদখা তুিহ নজর েম আয়া, েযা কুছ্  হয্ায় েসা তঁুিহ হয্ায়!” হীরানn eiিট 
িনয়া নেরndেক বিলেতেছন, -- সb  তঁুিহ হয্ায়; eখন তঁুhঁ তঁুhঁ। আিম নয়; তুিম! 

 
        নেরnd -- Give me one and I will give you a million (আিম যিদ eক পাi, তাহেল িনযুত 
েকািট e-সব আনায়ােস করেত পাির -- aথর্াৎ 1-eর পর শূনয্ বসাiয়া।) তুিমo আিম, আিমo তুিম, আিম বi 
আর িকছু নাi। 
 
        ei বিলয়া নেরnd a াবkসংিহতা হiেত কতকgিল ে াক আবৃিt কিরেত লািগেলন। আবার সকেল চুপ 
কিরয়া বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হীরানেnর pিত, নেরndেক েদখাiয়া) -- েযন খাপেখালা তেরায়াল িনেয় েবড়ােc। 
 
        (মাsােরর pিত, হীরানnেক েদখাiয়া) -- “িক শাn! েরাজার কােছ জাতসাপ েযমন ফণা ধের চুপ কের 
থােক!’ 
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ঠাকুেরর আtপূজা -- gহয্কথা -- মাsার, হীরানn pভৃিত সে  
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  anমুর্খ। কােছ হীরানn o মাsার বিসয়া আেছন। ঘর িনsb। ঠাকুেরর শরীের arতপূবর্ 
যntণা; ভেkরা যখন eক-eকবার েদেখন, তখন তাঁহােদর hদয় িবদীণর্ হয়। ঠাকুর িকnt সকলেকi ভুলাiয়া 
রািখয়ােছন। বিসয়া আেছন সহাসয্বদন! 
 
        ভেkরা ফুল o মালা আিনয়া িদয়ােছন। ঠাকুেরর hদয়মেধয্ নারায়ণ, তাঁহারi বুিঝ পূজা কিরেতেছন। ei 
েয ফুল লiয়া মাথায় িদেতেছন। কে , hদেয়, নািভেদেশ। eকিট বালক ফুল লiয়া েখলা কিরেতেছ। 
 
        ঠাকুেরর যখন ঈ রীয়ভাব uপিsত হয়, তখন বেলন েয, শরীেরর মেধয্ মহাবায়ু ঊ র্গামী হiয়ােছ। 
মহাবায়ু uিঠেল ঈ েরর aনুভূিত হয়, -- সবর্দা বেলন। eiবার মাsােরর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- বায়ু কখন uেঠেছ জািন না। 
 
        “eখন বালকভাব। তাi ফুল িনেয় ei রকম কিc। িক েদখিছ জােনা? শরীরটা েযন বাঁখািরসাজােনা 
কাপড়েমাড়া, েসiেট নরেছ। িভতের eকজন আেছ বেল তাi নড়েছ। 
 
        “েযন কুমেড়া-শাঁসিবিচ েফলা। িভতের কামািদ-আসিk িকছুi নাi। িভতর সব পির ার। আর --” 
 
        ঠাকুেরর বিলেত ক  হiেতেছ। বড় dবর্ল। মাsার তাড়াতািড় ঠাকুর িক বিলেত যাiেতেছন eকটা আnাজ 
কিরয়া বিলেতেছন, “আর anের ভগবান েদখেছন।” 
 
        ীরামকৃ  -- anের বািহের, di েদখিছ। aখ  সিcদানn! সিcদানn েকবল eকটা েখাল আ য় কের 
ei েখােলর anের-বািহের রেয়েছন! eiিট েদখিছ। 
 
        মাsার o হীরানn ei bhদশর্নকথা িনেতেছন। িকয়ৎkণ পের ঠাকুর তাঁহােদর িদেক দৃি  কিরয়া কথা 
কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsার o হীরানেnর pিত) -- েতামােদর সব আtীয়েবাধ হয়। েকu পর েবাধ হয় না। 
 

[ ীরামকৃ  o েযাগাবsা -- aখ দশর্ন ] 
 
        “সব েদখিছ eকটা েখাল িনেয় মাথা নাড়েছ। 
 
        “েদখিছ, যখন তাঁেত মেনর েযাগ হয়, তখন ক  eকধাের পেড় থােক।1  
                                                 
1 যং লb া চাপরং লাভং মনয্েত নািধকং ততঃ। 
  যিsn  িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত ৷৷                                                [গীতা, 6।22] 
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        “eখন েকবল েদখিছ eকটা চামড়া ঢাকা aখ , আর-eকপােশ গলার ঘা-টা পেড় রেয়েছ।” 
 
        ঠাকুর আবার চুপ কিরেলন। িকয়ৎkণ পের আবার বিলেতেছন, জেড়র সtা ৈচতনয্ লয়, আর ৈচতেনয্র 
সtা জড় লয়। শরীেরর েরাগ হেল েবাধ হয় আমার েরাগ হেয়েছ। 
 
        হীরানn oi কথািট বুিঝবার জনয্ আgহ pকাশ কিরেলন। তাi মাsার বিলেতেছন -- “গরম জেল হাত 
পুেড় েগেল বেল, জেল হাত পুেড় েগল। িকnt তা নয়, হীট (Heat)-eেত  হাত পুেড় েগেছ। 
 
        হীরানn (ঠাকুেরর pিত) -- আপিন বলুন, েকন ভk ক  পায়? 
 
        ীরামকৃ  -- েদেহর ক । 
 
        ঠাকুর আবার িক বিলেবন। uভেয় aেপkা কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর বিলেতেছন -- “বুঝেত পারেল?” 
 
        মাsার আেs আেs হীরানnেক িক বিলেতেছন -- 
 
        মাsার -- েলাকিশkার জনয্। নিজর। eত েদেহর ক মেধয্ ঈ ের মেনর েষাল আনা েযাগ! 
 
        হীরানn -- হাঁ, েযমন Christ-Hl Crucifixion। তেব ei Mystery, eঁেক েকন যntণা? 
 
        মাsার -- ঠাকুর েযমন বেলন, মার icা। eখােন তাঁর eirপi েখলা। 
 
        iঁহারা dজন আেs আেs কথা কিহেতেছন। ঠাকুর iশারা কিরয়া হীরানnেক িজjাসা কিরেতেছন। হীরানn 
iশারা বুিঝেত না পারােত ঠাকুর আবার iশারা কিরয়া িজjাসা কিরেতেছন, “o িক বলেছ?” 
 
        হীরানn -- iিন েলাকিশkার কথা বলেছন। 
 
        ীরামকৃ  -- o-কথা aনুমােনর বi েতা নয়। (মাsার o হীরানেnর pিত) -- aবsা বদলােc, মেন 
কিরিছ ৈচতনয্ হuক, সকেলেক বলব না। কিলেত পাপ েবিশ, েসi সব পাপ eেস পেড়। 
 
        মাsার (হীরানেnর pিত) -- সময় না েদেখ বলেবন না। যার ৈচতনয্ হবার সময় হেব, তােক বলেবন। 
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pবৃিt না িনবৃিt? হীরানnেক uপেদশ -- িনবৃিti ভাল 
 
        হীরানn ঠাকুেরর পােয় হাত বুলাiেতেছন। কােছ মাsার বিসয়া আেছন। লাটু o আর d-eকিট ভk ঘের 
মােঝ মােঝ আিসেতেছন। kবার, 23েশ eিpল, 1886 ী াb। আজ gড্  াiেড, েবলা pায় di pহর eকটা 
হiয়ােছ। হীরানn আজ eখােনi anpসাদ পাiয়ােছন। ঠাকুেরর eকাn icা হiয়ািছল েয, হীরানn eখােন 
থােকন। 
 
        হীরানn পােয় হাত বুলাiেত বুলাiেত ঠাকুেরর সিহত কথা কিহেতেছন। েসi িম  কথা আর মুখ হািস 
হািস। েযন বালকেক বুঝাiেতেছন। ঠাকুর aসুs। ডাkার সবর্দা েদিখেতেছন। 
 
        হীরানn -- তা aত ভােবন েকন? ডাkাের িব াস করেলi িনি n। আপিন েতা বালক। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- ডাkাের িব াস কi? সরকার (ডাkার) বেলিছল, “সারেব না”। 
 
        হীরানn -- তা aত ভাবনা েকন? যা হবার হেব। 
 
        মাsার (হীরানেnর pিত, জনািnেক) -- uিন আপনার জনয্ ভাবেছন না। oরঁ শরীররkা ভেkর জনয্। 
 
        বড় gী । আর মধয্াhকাল। খসখেসর পদর্া টা ােনা হiয়ােছ। হীরানn uিঠয়া পদর্ািট ভাল কিরয়া টা াiয়া 
িদেতেছন। ঠাকুর েদিখেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হীরানেnর pিত) -- তেব পাজামা পািঠেয় িদo। 
 
        হীরানn বিলয়ােছন, তােদর েদেশর পাজামা পিরেল ঠাকুর আরােম থািকেবন। তাi ঠাকুর sরণ করাiয়া 
িদেতেছন, েযন িতিন পাজামা পাঠাiয়া েদন। 
 
        হীরানেnর খাoয়া ভাল হয় নাi। ভাত eকটু চাল চাল িছল। ঠাকুর িনয়া বড় dঃিখত হiেলন, আর বার 
বার তাঁহােক বিলেতেছন, জলখাবার খােব? eত aসুখ, কথা কিহেত পািরেতেছন না; তথািপ বারবার িজjাসা 
কিরেতেছন। 
 
        আবার লাটুেক িজjাসা কিরেতেছন, েতােদরo িক oi ভাত েখেত হেয়িছল? 
 
        ঠাকুর েকামেড় কাপড় রািখেত পািরেতেছন না। pায় বালেকর মেতা িদগmর হiয়াi থােকন। হীরানেnর 
সে  diিট bাh ভk আিসয়ােছন। তাi কাপড়খািন eক-eকবার েকামেরর কােছ টািনেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (হীরানেnর pিত) -- কাপড় খুেল েগেল েতামরা িক aসভয্ বল? 
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        হীরানn -- আপনার তােত িক? আপিন েতা বালক। 
 
        ীরামকৃ  (eকিট bাh ভk িpয়নােথর িদেক a িুল িনেদর্শ কিরয়া) -- uিন বেলন। 
 
        হীরানn eiবার িবদায় gহণ কিরেবন। িতিন d-eকিদন কিলকাতায় থািকয়া আবার িসnুেদেশ গমন 
কিরেবন। েসখােন তাঁহার কাজ আেছ। diখািন সংবাদপেtর িতিন সmাদক। 1884 ী াb হiেত চার বৎসর 
ধিরয়া oi কাযর্ কিরয়ািছেলন। সংবাদপেtর নাম, িসnু টাiমs  (Sind Times) eবং িসnু সুধার (Sind 
Sudhar); হীরানn 1883 ী ােb িব. e. uপািধ পাiয়ািছেলন। হীরানn িসnুবাসী। কিলকাতায় পড়া না 
কিরয়ািছেলন। ীযুk েকশব েসনেক সবর্দা দশর্ন o তাঁহার সিহত সবর্দা আলাপ কিরেতন। ঠাকুর ীরামকৃে র 
কােছ কালীবািড়েত মােঝ মােঝ আিসয়া থািকেতন। 
 

[হীরানেnর পরীkা -- pবৃিt না িনবৃিt ] 
 
        ীরামকৃ  (হীরানেnর pিত) -- েসখােন নাi বা েগেল? 
 
        হীরানn (সহােসয্) -- বাঃ আর েয েসখােন েকu নাi! আর সব েয চাকির কির। 
 
        ীরামকৃ  -- িক মািহনা পাo? 
 
        হীরানn (সহােসয্) -- e-সব কােজ কম মািহনা। 
 
        ীরামকৃ  -- কত? 
 
        হীরানn হািসেত লািগেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- eখােন থাক না? 
 
        [হীরানn চুপ কিরয়া আেছন।] 
 
        ীরামকৃ  -- িক হেব কেমর্? 
 
        হীরানn চুপ কিরয়া আেছন। 
 
        হীরানn আর eকটু কথাবাতর্ার পর িবদায় gহণ কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  -- কেব আসেব? 
 
        হীরানn -- পর  েসামবার েদেশ যাব। েসামবার সকােল eেস েদখা করব। 
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মাsার, নেরnd, শরৎ pভৃিত 
 
        মাsার ঠাকুেরর কােছ বিসয়া। হীরানn eiমাt চিলয়া েগেলন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- খুব ভাল; না? 
 
        মাsার -- আjা হাঁ; sভাবিট বড় মধরু। 
 
        ীরামকৃ  -- বলেল eগার েশা েkাশ। aত দূর েথেক েদখেত eেসেছ। 
 
        মাsার -- আjা হাঁ, খুব ভালবাসা না থাকেল erপ হয় না। 
 
        ীরামকৃ  -- বড় icা, আমায় েসi েদেশ িনেয় যায়। 
 
        মাsার -- েযেত বড় ক  হেব। েরেল 4।5 িদেনর পথ। 
 
        ীরামকৃ  -- িতনেট পাস! 
 
        মাsার -- আেj, হাঁ। 
 
        ঠাকুর eকটু াn হiয়ােছন। িব াম কিরেবন। 
 
        ীরামকৃ  (মাsােরর pিত) -- পািখ খুেল দাo আর মাdরটা েপেত দাo। 
 
        ঠাকুর খড়খিড়র পািখ খুিলয়া িদেত বিলেতেছন। আর বড় গরম, তাi িবছানার uপর মাdর পািতয়া িদেত 
বিলেতেছন। 
 
        মাsার হাoয়া কিরেতেছন। ঠাকুেরর eকটু তndা আিসয়ােছ। 
 
        ীরামকৃ  (eকটু িনdার পর, মাsােরর pিত) -- ঘুম িক হেয়িছল? 
 
        মাsার -- আেj, eকটু হেয়িছল। 
 
        নেরnd, শরৎ o মাsার িনেচ হলঘেরর পূবর্িদেক কথা কিহেতেছন। 
 
        নেরnd -- িক আ যর্! eত বৎসর পেড় তবু িবদয্া হয় না; িক কের েলােক বেল েয, d-িতনিদন সাধন 
কেরিছ, ভগবানলাভ হেব! ভগবানলাভ িক eত েসাজা! (শরেতর pিত) েতার শািn হেয়েছ; মাsার নহাশেয়র শািn 
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হেয়েছ, আমার িকnt হয় নাi। 
 
        মাsার -- তাহেল তুিম বরং জাব দাo, আমরা রাজবািড় যাi; না হয় আমরা রাজবািড় যাi আর তুিম জাব 
দাo! (সকেলর হাসয্) 
 
        নেরnd (সহােসয্) -- oi গl uিন (পরমহংসেদব) েনিছেলন -- আর নেত নেত েহেসিছেলন।1) 

                                                 
1 কথািট phাদ চিরেtর। phােদর বাবা, ষ  আর aমকর্, di gr মহাশয়েক েডেক পািঠেয়িছেলন। রাজা িজ াসা কিরেবন, 
phাদেক তারা েকন হিরনাম িশখাiয়ােছ? তােদর রাজার কােছ েযেত ভয় হেয়িছল। তাi ষ  aমকর্েক oi কথা বলেছ। 
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প িবংশ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o নেরndািদ ভেkর মজিলশ 
 

[সুেরnd, শরৎ, শশী, লাটু, িনতয্েগাপাল, েকদার, িগিরশ, রাম, মাsার ] 
 
        ৈবকাল হiয়ােছ। uপেরর হলঘের aেনকgিল ভk বিসয়া আেছন। নেরnd, শরৎ, শশী, লাটু, িনতয্েগাপাল, 
েকদার, িগিরশ, রাম, মাsার, সুেরশ aেনেকi আেছন। 
 
        সকেলর aেg িনতয্েগাপাল আিসয়ােছন o ঠাকুরেক েদিখবামাt তাঁহার চরেণ মsক িদয়া বnনা 
কিরয়ােছন। uপেবশনানnর িনতয্েগাপাল বালেকর নয্ায় বিলেতেছন েকদারবাবু eেসেছ। 
 
        েকদার aেনকিদন পের ঠাকুরেক েদিখেত আিসয়ািছেলন। িতিন িবষয়কমর্ uপলেk ঢাকায় িছেলন। েসখােন 
ঠাকুেরর aসুেখর কথা িনয়া আিসয়ােছন। েকদার ঘের pেবশ কিরয়াi ঠাকুেরর ভkসmাষণ েদিখেতেছন। 
 
        েকদার ঠাকুেরর পদধিূল িনেক মsেক gহণ কিরেলন o আনেn েসi ধূিল লiয়া সকেলেক িবতরণ 
কিরেতেছন। ভেkরা মsক aবনত কিরয়া েসi ধূিল gহণ কিরেতেছন। 
 
        শরৎেক িদেত যাiেতেছন, eমন সময় িতিন িনেজi ঠাকুেরর চরণধূিল লiেলন। মাsার হািসেলন। ঠাকুরo 
মাsােরর িদেক চািহয়া হািসেলন। ভেkরা িনঃশেb বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর ভাব-লkণ েদখা যাiেতেছ। মােঝ 
মােয িনঃ াস তয্াগ কিরেতেছন, েযন ভাব চািপেতেছন। aবেশেষ েকদারেক iি ত কিরেতেছন -- িগিরশ েঘােষর 
সিহত তকর্ কর। িগিরশ কান-নাক মিলেতেছন আর বিলেতেছন, “মহাশয় নাক-কান মলিছ! আেগ জানতাম না, 
আপিন েক! তখন তকর্ কেরিছ; েস eক!” (ঠাকুেরর হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  নেরেndর pিত a িুল িনেদর্শ কিরয়া েকদারেক েদখাiেতেছন o বিলেতেছন, “সব তয্াগ 
কেরেছ! (ভkেদর pিত) েকদার নেরndেক বেলিছল, eখন তকর্ কর িবচার কর, িকnt েশেষ হিরনােম গড়াগিড় 
িদেত হেব। (নেরেndর pিত) -- েকদােরর পােয়র ধুলা নাo।” 
 
        েকদার (নেরনdেক) -- oরঁ পােয়র ধুলা নাo; তাহেলi হেব। 
 
        সুেরnd ভkেদর প ােত বিসয়া আেছন। ঠাকুর ীরামকৃ  ঈষৎ হাসয্ কিরয়া তাঁহার িদেক তাকাiেলন। 
েকদারেক বিলেতেছন, আহা, িক sভাব! েকদার ঠাকুেরর iি ত বুিঝয়া সুেরেndর িদেক agসর হiয়া বিসেলন। 
 
        সুেরনd eকটু aিভমানী। ভেkরা েকহ েকহ বাগােনর খরেচর জনয্ বািহেরর ভkেদর কােছ aথর্ সংgহ 
কিরেত িগয়ািছেলন। তাi বড় aিভমান হiয়ােছ। সুেরnd বাগােনর aিধকাংশ খরচ েদন। 
 
        সুেরnd (েকদােরর pিত) -- aত সাধুেদর কােছ িক আিম বসেত পাির! আবার েকu েকu (নেরnd) কয়িদন 
হiল, সnয্াসীর েবেশ বুdগয়া দশর্ন কিরেত িগয়ািছেলন। বড় বড় সাধু েদখেত! 
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        ঠাকুর ীরামকৃ  সুেরndেক ঠা া কিরেতেছন। বলেছন, হাঁ, oরা েছেলমানুষ, ভাল বুঝেত পাের না। 
 
        সুেরnd (েকদােরর pিত) -- grেদব িক জােনন না, কার িক ভাব। uিন টাকােত তু  নন; uিন ভাব িনেয় 
তু ! 
 
        ঠাকুর মাথা নািড়য়া সুেরেndর কথায় সায় িদেতেছন। “ভাব িনেয় তু ”, ei কথা িনয়া েকদারo আনn 
pকাশ কিরেতেছন। 
 
        ভেkরা খাবার আিনয়ােছন o ঠাকুেরর সামেন রািখয়ািছেলন। ঠাকুর িজhােত কিণকামাt েঠকাiেলন। 
সুেরেndর হােত pসাদ িদেত বিলেলন o aনয্ সকলেক িদেত বিলেলন। 
 
        সুেরnd িনেচ েগেলন। িনেচ pসাদ িবতরণ হiেব। 
 
        ীরামকৃ  (েকদােরর pিত) -- তুিম বুিঝেয় িদo। যাo eকবার -- বকাবিক করেত মানা কেরা। 
 
        মিণ হাoয়া কিরেতেছন। ঠাকুর বিলেলন, “তুিম খােব না?” মিণেকo িনেচ pসাদ পাiেত পাঠাiেলন। 
 
        সnয্া হয় হয়! িগিরশ o ীম -- পুকুরধাের েবড়াiেতেছন। 
 
        িগিরশ -- oেহ তুিম ঠাকুেরর িবষয় -- িক নািক িলেখেছা? 
 
        ীম -- েক বলেল? 
 
        িগিরশ -- আিম েনিছ। আমায় েদেব? 
 
        ীম -- না; আিম িনেজ না বুেঝ কাrেক েদব না -- o আিম িনেজর জনয্ িলেখিছ। aেনয্র জনয্ নয়! 
 
        িগিরশ -- বল িক! 
 
        ীম -- আমার েদহ যাবার সময় পােব। 
 

[ঠাকুর aেহতুক-কৃপািসnু -- bাhভk ীযুk aমৃত ] 
 
        সnয্ার পর ঠাকুেরর ঘের আেলা jালা হiয়ােছ। bাhভk ীযুk aমৃত (বসু) েদিখেত আিসয়ােছন। ঠাকুর 
তাঁহােক েদিখবার জনয্ বয্s হiয়ািছেলন। মাsার o di-চািরজন ভk বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর সmুেখ কলাপাতায় 
েবল o জঁুi ফুেলর মালা রিহয়ােছ। ঘর িনsb। েযন eকিট মহােযাগী িনঃশেb েযােগ বিসয়া আেছন। ঠাকুর মালা 
লiয়া eক-eকবার তুিলেতেছন। েযন গলায় পিরেবন। 
 
        aমৃত (েsহপূণর্sের) -- মালা পিরেয় েদব? 
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        মালা পরা হiেল, ঠাকুর aমৃেতর সিহত aেনক কথা কিহেলন। aমৃত িবদায় লiেবন। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম আবার eেসা। 
 
        aমৃত -- আেj, আসবার খুব icা। aেনক dর েথেক আসেত হয় -- তাi সব সময় পাির না। 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম eেসা। eখান েথেক গািড়ভাড়া িনo। 
 
        aমৃেতর pিত ঠাকুেরর aেহতুক েsহ েদিখয়া সকেল aবাk । 
 

[ঠাকুর ীরামকৃ  o ভেkর stী পুt ] 
 
        পরিদন শিনবার, 24েশ eিpল। eকিট ভk আিসয়ােছন। সে  পিরবার o eকিট সাত বছেরর েছেল। 
eকবৎসর হiল eকিট a মবষর্ীয় সnান েদহতয্াগ কিরয়ােছ। পিরবারিট েসi aবিধ পাগেলর মেতা হiয়ােছন। 
তাi ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহােক মােঝ মােঝ আিসেত বেলন। 
 
        খাiেত খাiেত, ঠাকুর তাঁহােক ঘরকnার কথা aেনক িজjাসা কিরেলন o িকছুিদন oi বাগােন আিসয়া 

ী ীমার কােছ থািকেত বিলেলন। তাহা হiেল েশাক aেনক কম পিড়েব। তাঁহার eকিট েকােলর েমেয় িছল। পের 
ী ীমা তাহােক মানময়ী বিলয়া ডািকেতন। ঠাকুর iি ত কিরয়া বিলেলন, তােকo আনেব। 

 
        ঠাকুেরর খাoয়ার পর ভkিটর পিরবার sানিট পির ার কিরয়া লiেলন। ঠাকুেরর সে  িকয়ৎkণ কথাবাতর্ার 
পর, ী ীমা যখন িনেচর ঘের েগেলন, িতিন ঠাকুরেক pণাম কিরয়া েসi সে  গমন কিরেলন। 
 
        রািt pায় নয়টা হiল। ঠাকুর ভkসে  েসi ঘের বিসয়া আেছন। ফুেলর মালা পিরয়ােছন। মিণ হাoয়া 
কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর গলেদশ হiেত মালা লiয়া হােত কিরয়া আপন মেন িক বিলেতেছন। তারপর েযন pসn হiয়া 
মিণেক মালা িদেলন। 
 
        েশাকসnpা ভেkর পtীেক ঠাকুর ী ীমার কােছ oi বাগােন আিসয়া িকছুিদন থািকেত বিলয়ােছন, মিণ 
সমs িনেলন। 
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পিরিশ  
 

ীরামকৃ  o নেরnd (sামী িবেবকানn) 
[VIVEKANANDA IN AMERICA AND IN EUROPE] 

 
pথম পিরেcদ 

 
        ৺রথযাtার পরিদন (15i জুলাi) 1885 ী াb, আষাঢ় -- সংkািn ী ীভগবান ীরামকৃ  বলরাম-
মিnের সকালেবলা ভkসে  বিসয়া আেছন। নেরেndর (sামী িবেবকানেnর) মহtt-কথা বিলেতেছন -- 
 

[নেরেndর মহtt -- ‘A prince among men’ ] 
 
        “নেরেndর খুব uচুঁ ঘর -- িনরাকােরর ঘর। পুrেষর সtা। eত ভk আসেছ, oর মেতা eকিটo নাi। 
 
        “eক-eকবার বেস বেস আিম খতাi। তা েদিখ, aনয্ পd কাrর দশদল, কাrর েষাড়শদল, কাrর 
শতদল, িকnt পdমেধয্ নেরnd সহsদল। 
 
        “aেনয্রা কলসী, ঘিট e-সব হেত পাের; নেরnd জালা। 
 
        “েডাবা পু িরিণর মেধয্ নেরnd বড় দীিঘ। েযমন হালদার-পুকুর। 
 
        “মােছর মেধয্ নেরnd রা াচkু বড় ri, আর সব নানারকম মাছ -- েপানা, কািঠ-বাটা ei সব। 
 
        “খুব আধার, -- aেনক িজিনস ধের। বড় ফুেটাoলা বাঁশ। 
 
        “নেরnd িকছুর বশ নয়। o আসিk, iিndয়সুেখর বশ নয়। পুrষ পায়রা। পুrষ পায়রা েঠাঁট ধরেল েঠাঁট 
িছিনেয় লয় -- মাদী পায়রা চুপ কের থােক।” 
 

[আেগ ঈ রলাভ -- আেদশ হেল েলাকিশkা ] 
 
        িতন বৎসর পূেবর্ (1882 ী:) নেরnd d-eকিট bাhবnু সে  দিkেণ ের ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত 
আিসয়ািছেলন। রািtেত oiখােনi িছেলন। pতূয্ষ হiেল ঠাকুর বিলেলন, “যাo প বটীেত ধয্ান কর িগেয়।” 
িকয়ৎkণ পের ঠাকুর িগয়া েদেখন, িতিন বnুসে  প বটীমূেল ধয্ান কিরেতেছন। ধয্ানােn ঠাকুর তাঁহােক 
বিলেতেছন, “েদখ, ঈ রদশর্নi জীবেনর uেdশয্; বয্াকুল হেয় িনজর্েন েগাপেন তাঁর ধয্ান-িচnাকরেত হয় o েকঁেদ 
েকঁেদ pাথর্না করেত হয়, ‘ঠাকুর আমােক েদখা দাo’।” bাhসমােজর o aনয্ানয্ ধমর্াবলmীেদর েলাকিহতকর কমর্ 
যথা stীিশkা, sুল sাপন, বkতৃা (lecture) েদoয়া সmেn বিলেলন, “আেগ ঈ রদশর্ন কর। িনরাকার-সাকার 
di দশর্ন। বাকয্মেনর aতীত িযিন, িতিনi আবার ভেkর জনয্ rপধারণ কের দশর্ন েদন আর কথা কন। দশর্েনর 
পর তাঁর আেদশ লেয় েলাকিহতকর কমর্ করেত হয়। eকটা গােন আেছ -- মিnের ঠাকুর pিত া হয় নাi, েপােদা 
েকবল শাঁখ বাজােc, েযন আরিত হেc; eকজন তাi তােক িধkার িদেয় বলেছ: 
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  মিnের েতার নািহক মাধব। 
 
 (oের) েপােদা, শাঁক ফুঁেক তুi করিল েগাল। 
          তায় চামিচেক eগার জনা, 
          িদবািনিশ িদেc থানা -- 
 
        “যিদ hদয়মিnের মাধব pিত া করেত চাo, যিদ ভগবানলাভ করেত চাo, তাহেল ধু েভাঁ েভাঁ কের শাঁখ 
ফুঁকেল িক হেব। আেগ িচt িd কর; মন d হেল ভগবান পিবt আসেন eেস বসেবন। চামিচকার িব া থাকেল 
মাধবেক আনা যায় না। eগার জন চামিচেক aথর্াৎ eকাদশ iিndয়। 
 
        “আেগ ডুব দাo। ডুব িদেয় রt েতাল, তারপর aনয্ কাজ। আেগ মাধব pিত া, তারপর icা হয় বk ৃতা 
(lecture) িদo। 
 
        “েকu ডুব িদেত চায় না। সাধন নাi, ভজন নাi, িবেবক-ৈবরাগয্ নাi, di-চারেট কথা িশেখi aমিন 
েলকচার। 
 
        “েলাকিশkা েদoয়া কিঠন। ভগবানেক দশর্েনর পর যিদ েকu তাঁর আেদশ পায়, তাহেল েলাকিশkা িদেত 
পাের।” 
 
        1884 ী ােbর রথযাtার িদন কিলকাতায় ঠাকুর ীরামকৃে র সিহত পি ত শশধেরর েদখা হয়। নেরnd 
uপিsত িছেলন। ীরামকৃ  পি তেক বিলেলন, “তুিম েলােকর ম েলর জনয্ বk ৃতা করছ, তা েবশ। িকnt বাবা, 
ভগবােনর আেদশ বয্িতেরেক েলাকিশkা হয় না। oi dিদন েলাক েতামার েলকচার নেব তারপর ভুেল যােব। 
হালদার-পুকুেরর পােড় েলাক বােহয্ করত; েলাক গালাগাল িদন িকnt িকছুi ফল হয় নাi। aবেশেষ সরকার যখন 
eকিট েনািটস েমের িদেল, তখন তা বn হল। তাi ঈ েরর আেদশ না হেল েলাকিশkা হয় না।” 
 
        তাi নেরnd grেদেবর কথা িশিরধাযর্ কিরয়া সংসারতয্াগ কিরয়া িনজর্েন েগাপেন aেনক তপসয্া 
কিরয়ািছেলন। aতঃপর তাঁহার শিkেত শিkমান হiয়া ei েলাকিশkাbত aবলmন কিরয়া drহ pচারকােযর্ 
হsেkপ কিরয়ািছেলন। 
 
        কাশীপুের যখন ঠাকুর ীরামকৃ  পীিড়ত হiয়া আেছন (1886 ী:) eকিদন eকিট কাগেজ িলিখয়ািছেলন 
-- “নেরnd িশেk িদেব।” 
 
        sামী িবেবকানn মাdাজীেদর িনকট আেমিরকা হiেত পt িলিখয়ািছেলন। তাহােত িলিখয়ািছেলন েয, িতিন 

ীরামকৃে র দাস; তাঁহারi দূত হiয়া তাঁহার ম লবাতর্া িতিন সমg জগৎেক বিলয়ােছন। 
 
        "It was your generous apreciation of Him whose message ti India and to the 
whole world, I, the most unworthy of His servants, had the privilege to bear, it was 
your innate spiritual instinct which saw in Him and His message the first murmurs 
of that tidal wave of spirituality which is destined at no distant future to break upon 
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India in all its irresistible powers." etc. 
 -- Reply to Madras Address         

 
        মাdােজ তৃতীয় বk ৃতায় বিলয়ােছন েয, আিম সারগভর্ যাহা িকছু বিলয়ািছ, সমsi পরমহংসেদেবর, aসার 
যিদ িকছু বিলয়া থািক, েস সব আমার -- 
 
        "Let me conclude by saying that if in my life I have told one word of truth it 
was his and his alone; and if I have told you many things which were not true, 
correct and beneficial to the human race, it was all mine and on me is the 
responsibility." 

  -- Third lecture, Madras. 
 
        কিলকাতায় ৺রাধাআকাn েদেবর বািড়েত যখন তাঁহার aভয্থর্না হয়, তখনo িতিন বিলয়ািছেলন েয, 

ীরামকৃ েদেবর শিk আজ জগdয্াপী! েহ ভারতবািসগণ, েতামরা তাঁহােক িচnা কর তাহা হiেল সকল িবষেয় 
মহtt লাভ কিরেব। িতিন বিলেলন -- 
 
        "If this nation wants to rise, it will have to come enthusiastically round his 
name. It does not matter who preaches Ramakrishna, whether I or you or anybody. 
But him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race, 
for the good of our nation, to judge now that you shall do with this great ideal of 
life. * * 
 
        * * * Within ten years of his passing away this power has encircled the globe. 
Judge him not through me. I am only a weak instrument. His character was so great 
that I or any of his disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a 
millionth part of what he really was." 
 
        grেদেবর কথা বিলেত বিলেত sামী িবেবকাn eেকবাের পাগল হiয়া যাiেতন। ধনয্ grভিk! 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

নেরnd কতৃর্ক ীরামকৃে র pচারকাযর্ 
 
        আজ আমরা eকটু আলচনা কিরব, পরমহংসেদেবর েসi িব জনীন সনাতন িহn ুধমর্ sামীজী িকrপ pচার 
কিরেত েচ া কিরয়ািছেলন। 
 

(REALISATION OF GOD) 
 
        ীরামকৃে র কথা -- ঈ রেক দশর্ন কিরেত হiেব। কতকgিল মত মুখs বা ে াক মুখs করার নাম ধমর্ 
নেহ। ei ঈ রদশর্ন হয়, যিদ ভk বয্াকুল হiয়া তাঁহােক ডােক, ei জেni হuক aথবা জnাnেরi হuক। 
eকিদেনর তাঁহার কথাবাতর্া আমােদর মেন পেড়। দিkেণ র কালীবািড়েত কথা হiেতিছল। 
 
        পরমহংসেদব কাশীপুেরর মিহমাচরণ চkবতর্ীেক বিলেতিছেলন -- (রিববার, 26েশ aেkাবর 1884 

ী াb।) 
 
        ীরামকৃ  (মিহমাচরণ o aনয্ানয্ ভkেদর pিত) -- শাst কত পড়েব? ধু িবচার করেল িক হেব? আেগ 
তাঁেক লাভ করবার েচ া কর। বi পেড় িক জানেব? যতkণ না হােট েপৗঁছান যায়, ততঁন দূর হেত েকবল েহা-েহা 
শb। হােট েপৗঁিছেল আর-eকরকম, তখন s  s  েদখেত পােব, নেত পােব, ‘আলু লo’ ‘পয়সা দাo’। 
 
        বi পেড় িঠক aনুভব হয় না। aেনক তফাত। তাঁহােক দশর্েনর পর শাst, সােয়n সব খড়কুেটা েবাধ হয়। 
 
        “বড়বাবুর সে  আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বািড়, কটা বাগান, কত েকাmািনর কাগজ; e-সব আেগ 
জানবার জনয্ aত বয্s েকন? িকnt েজা-েসা কের বড়বাবুর সে  eকবার আলাপ কর, তা ধাkা েখেয়i হuক আর 
েবড়া িডি েয়i হuক, তখন icা হয় েতা িতিনi বেল িদেবন, তাঁর কখানা বািড়, কত বাগান, কত েকাmািনর 
কাগজ। বাবুর সে  আলাপ হেল আবার চাকর dারবান সব েসলাম করেব।” (সকেলর হাসয্) 
 
        eকজন ভk -- eখন বড়বাবুর সে  আলাপ িকেস হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- তাi কমর্ চাi। সাধন চাi। ঈ র আেছন বেল বেস থাকেল হেব না। তাঁর কােছ েযেত হেব। 
িনজর্েন তাঁেক ডােকা, pাথর্না কেরা -- ‘েদখা দাo’ বেল। বয্কুল হেয় কােঁদা। কািমনী-কা েনর জনয্ পাগল হেয় 
েবড়ােত পার, তেব তাঁর জনয্ eকটু পাগল হo। েলাক বলুক েয, ঈ েরর জনয্ aমুক পাগল হেয় েগেছ। িদনকতক 
না হয় সব তয্াগ কের তাঁেক eকলা ডােকা। ধু ‘িতিন আেছন’ বেল বেস থাকেল িক হেব? হালদার-পুকুের বড় 
মাছ আেছ, পুকুেরর পােড় ধু বেস থাকেল িক মাছ পাoয়া যায়? চার কর, চার েফল। kেম গভীর জল েথেক মাছ 
আসেব আর জল নড়েব। তখন আনn হেব। হয়েতা মােছর খািনকটা eকবার েদখা েগল, মাছটা ধপাং কের 
uঠেলা। যখন েদখা েগল, আরo আনn।1 
 
        িঠক ei কথা sামীজীo িচকােগার ধমর্সিমিত সমেk বিলেলন -- aথর্াৎ ধেমর্র uেdশয্ ঈ রেক লাভ করা, 
                                                 
1 যী ী  তাঁহার িশষয্েদর বিলেতন --"Blessed are the pure in spirit, for they shall see God.' 
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দশর্ন করা -- 
 
        "The Hindu does not want to live upon words and theories. He must see God 
and that alone can destroy all doubts. So the best proof of a Hindu sage gives about 
the soul, about God, is 'I have seen the soul; I have seen God'. * * * The whole 
struggle in their system is a constant struggle to become perfect, to become divine, 
to reach God and see God; and their reaching God, seeing God, becoming perfect 
even 'as the Father in Heaven is perfect' constitutes the religion of the Hindus."  

-- Lecture on Hinduism (Chicago Parliament of Religions.) 
 
         আেমিরকার aেনক sােন sামী বkতৃা িদেয়িছেলন, সকল sােনi ei কথা। Hartford নামক sােন 
বিলয়ািছেলন -- 
 
        "The next idea that I want to bring to you is that religion does not consist in 
doctrines or dogmas. * * * The end of all religions is the realisation of God in the 
soul. Ideals and methods may differ but that is the central point. That is the 
realisation of God, something behind this world of sense -- this world of eternal 
eating and drinking and talking nonsense -- this world of shadows and selfishness. 
There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this 
world, and that is the realisation of God within yourself. A man may believe in all 
the churches in the world, he may carry on his head all the sacred books ever 
written, he may baptise himself in all the rivers of the earth; still if he has no 
perception of God I would class him with the rankest atheist." 
 
        sামী তাঁহার ‘রাজেযাগ’ নামক gেn বিলয়ােছন েয, আজকাল েলাক িব াস কের না েয, ঈ রদশর্ন হয়; 
েলােক বেল, হাঁ ঋিষরা aথবা ী  pভৃিত মহাপুrষগণ আtদশর্ন কিরয়ািছেলন বেট, িকnt আজকাল আর তাহা 
হয় না। sামীজী বেলন, aবশয্ হয় -- মেনর েযাগ (Concentration) aভয্াস কর, aবশয্ হদয় মেধয্ তাঁহােক 
পাiেব -- 
 
        "The teachers all saw God; they all saw their own souls and what they saw 
preached. Only there is this difference that in most of these religions, especially in 
modern times, a peculiar claim is put before us and that claim is that these 
experiences are impossible at the present day; they were only possible with a few 
men, who were the first founders of the religions that subsequently bore their 
names. At the present time these experiences have become obsolete and therefore 
we have now to take religion on belief. This I entirely deny. Uniformity is the 
rigorous law of nature; what once happened can happen always." 

 -- Raja-yoga: Introductory. 
 
        sামী New York নামক নগের 9i জানুয়াির, 1896 ী ােb িব জনীন ধমর্ কাহােক বেল (Ideal of a 
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Universal Religion) ei িবষেয় eকিট বk ৃতা িদয়ািছেলন -- aথর্াৎ েয ধেমর্ jানী, ভk, েযাগী বা কমর্ী 
সকেলi িমিলত হiেত পাের। বk ৃতা সমাp হiবার সময় ঈ রদশর্ন েয সব ধেমর্র uেdশয্, ei কথা বিলেলন -- 
jান, কমর্, ভিk egিল নানা পথ, নানা uপায় -- িকnt গnবয্sান eকi aথর্াৎ ঈ েরর সাkাৎকার। sামী 
বিলেলন -- 
         
        "Then again all these various yogas (work or woরship, psychic control or 
philosophy) have to be carried out into practice, theories will not do. We have to 
meditate upon it, realise it until it becomes our whole life. Religion is realisation, 
nor talk nor doctrine nor theories, however beautiful they may be. It is being and 
beoming, not hearing or acknowledging. It is not an intellectual assent. By 
intellectual assent we can come to hundred sorts of foolish things and change them 
next day, but this being and becoming is what is Religion." 
 
        মাdাজীেদর িনকট িতিন েয পt িলিখয়ািছেলন, তাহােতo oi কথা। -- িহnধুেমর্র িবেশষt ঈ রদশর্ন -- 
েবেদর মুখয্ uেdশয্ ঈ রদশর্ন -- 
 
        "The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the 
world, the one idea to express which the sages almost exhaust the vocabulary of 
the Sanskrit language, is that man must realise God. * * * Thus to realise God, the 
Brahman as the Dvaitas (dualists) say, or to become Brahman as the Advaitas say -
- is the aim and end of the whole teachings of the Vedas." 

 -- Reply to Madras Address. 
 
        sামী 29েশ aেkাবর (1896 ী াb) ল ন নগের বk ৃতা কেরন, িবষয়, ঈ রদশর্ন (Realisation)  ei 
বk ৃতায় কেঠাপিনষৎ পাঠ কিরয়া নিচেকতার কথা uেlখ কিরেলন। নিচেকতা ঈ রেক েদিখেত চান, bhjান 
চান। ধমর্রাজ যম বিলেলন, বাপু, যিদ ঈ রেক জািনেত চাo, েদিখেত চাo, তাহা হiেল েভাগ আসিk তয্াগ 
কিরেত হiেব; েভাগ থািকেল েযাগ হয় না, aবst ভালবািসেল বstলাভ হয় না। sামী বিলেত লািগেলন, আমরা 
বিলেত েগেল সকেলi নািsক, কতকgিল বােকয্র আড়mর লiয়া ধমর্ ধমর্ বিলেতিছ। যিদ eকবার ঈ রদশর্ন হয়, 
তাহা হiেলi pকৃত িব াস আিসেব। 
 
        "We are all atheists and yet we try to fight the man who tries to confess it. We 
are all in the dark; religion is to us a mere nothing, mere intellectual assent, mere 
talk -- this man talks well and that man evil. Religion will begin when that actual 
realisation in our own souls begins. That will be the dawn of religion. * * * Then 
will real faith begin." 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , নেরnd o সবর্ধমর্-সমnয় 
(HARMONY OF ALL RELIGIONS) 

 
        নেরnd o aনয্ানয্ কৃতিবদয্ যুবকগণ, ঠাকুর ীরামকেৃ র সকল ধেমর্র uপর dা o ভালবাসা েদিখয়া 
িবsয়াপn হiয়ািছেলন। সকল ধেমর্ সতয্ আেছ, e-কথা পরমহংসেদব মুkকে  বিলেতন। িকnt িতিন আরo 
বিলেতন, সকল ধমর্i সতয্ -- aথর্াৎ pেতয্ক ধমর্ িদয়া ঈ েরর কােছ েপৗঁছােনা যাiেত পাের। eকিদন, 27েশ 
aেkাবর (1882 ী ােb) েকশবচnd েসন েকাজাগর লkীপূজার িদন দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃ েক sীমাের 
কিরয়া েদিখেত িগয়ািছেলন o তাঁহােক তুিলয়া লiয়া কিলকাতায় িফিরয়া আিসয়ািছেলন। পেথ জাহােজর uপের 
aেনক িবষেয় কথা হয়। িঠক ei সকল কথা 13i aগs aথর্াৎ কেয়ক মাস পূেবর্ হiয়ািছল। ei সবর্ধমর্-সমnয় 
কথা আমােদর diary হiেত udতৃ কিরলাম। 
 
        “েকদারনাথ চাটুেজয্ দিkেণ র-কালীবািড়েত মেহাৎসব কিরয়ািছেলন। uৎসবােn দিkেণর বারাnায় 
বিসয়া েবলা 3।4 টার সময় কথাবাতর্া হiেতেছ। 
 
         ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- মত পথ। সকল ধমর্i সতয্। েযমন কালীঘােট নানা পথ িদয়া যাoয়া যায়। 
ধমর্ িকছু ঈ র নয়। িভn িভn ধমর্ আ য় কের ঈ েরর কােছ যাoয়া যায়। 
 
        “নদী সব নানািদক িদেয় আেস িকnt সব নদী সমুেd িগেয় পেড়। েসখােন সব eক। 
 
        “ছােদ নানা uপােয় uঠা যায়। পাকা িসঁিড়, কােঠর িসঁিড়, বাঁকা িসঁিড় আর ধু eকটা দিড় িদয়াo uঠা যায়! 
তেব uঠবার সময় eকটা ধের uঠেত হয় -- d-িতনরকম িসঁিড়েত পা িদেল uঠা যায় না। তেব ছােদ uঠবার পর 
সবরকম িসঁিড় িদেয় নামা যায়, uঠা যায়। 
 
        “তাi pথেম eকটা ধমর্ আ য় করেত হয়। ঈ রলাভ হেল েসi বয্িk সব ধমর্পথ িদেয় আনােগানা করেত 
পাের; যখন িহnুেদর িভতর থােক, তখন সকেল মেন কের িহnু; যখন মুসলমানেদর সে  েমেশ, তখন সকেল 
মেন কের মুসলমান; আবার যখন ী ানেদর সে  েমেশ, তখন সকেল ভােব iিন বুিঝ ী ান। 
 
        “সব ধেমর্র েলােকরা eকজনেকi ডাকেছ। েকu বলেছ ঈ র, েকu রাম, েকu হির, েকu আlা, েকu 
bh। নাম আলাদা, িকnt eকi বst। 
 
        “eকটা পুকুের চার ঘাট আেছ। eকঘােট িহnুরা জল খােc, তারা বলেছ ‘জল’। আর-eকঘােট মুসলমান, 
তারা বলেছ ‘পািন’। আর-eকঘােট ী ান, তারা বলেছ ‘oয়াটার’। আবার eকঘােট কতকgেলা oক বলেছ 
‘aqua’ (সকেলর হাসয্)। বst eক -- জল, নাম আলাদা। তেব ঝগড়া করবার িক দরকার? সকেলi eক ঈ রেক 
ডাকেছ o সকেলi তাঁর কােছ যােব।” 
 
        eকজন ভk ( ীরামকৃে র pিত) -- যিদ aনয্ ধেমর্ ম থােক? 
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        ীরামকৃ  -- তা ম েকান ধেমর্ নাi? সকেলi বেল, আমার ঘিড় িঠক যােc। িকnt েকান ঘিড়i eেকবাের 
িঠক যায় না। সব ঘিড়েকi মােঝ মােঝ সূেযর্র সে  িমলােত হয়। 
 
        “ভুল েকাn  ধেমর্ নাi? আর যিদ ভুল থােক, যিদ আnিরক হয়, যিদ বয্াকুল হেয় তাঁেক ডােক, তাহেল িতিন 

নেবনi নেবন। 
 
        “মেন কর, eক বােপর aেনকgিল েছেল -- েছাট বড়। সকেলi ‘বাবা’ বলেত পাের না। েকu বেল ‘বাবা’, 
েকu বেল ‘বা’, েকu বা েকবল ‘পা’। যারা ‘বাবা’ বলেত পারেল না, তােদর uপর বাপ রাগ করেব নািক? 
(সকেলর হাসয্) না, বাপ সকলেকi সমান ভালবাসেব।1 
 
        “েলাক মেন কের, আমার ধমর্ িঠক; আিম ঈ র িক বst বুেঝিছ, oরা বুঝেত পাের নাi। আিম িঠক তাঁেক 
ডাকিছ, oরা িঠক ডাকেত পাের না; aতeব ঈ র আমােকi কৃপা কেরন, oেদর কেরন না। e-সব েলাক জােন না 
েয, ঈ র সকেলর বাপ-মা, আnিরক হেল িতিন সকলেকi দয়া কেরন।” 
 
        িক েpেমর ধমর্! e-কথা িতিন েতা বারবার বিলেলন, িকnt কয়জন ধারণা কিরেত পািরল? ীযুk েকশব 
েসন কতকটা পািরয়ািছেলন। আর sামী িবেবকানn জগেতর সmুেখ ei েpেমর ধমর্ aিgমেnt দীিkত হiয়া pচার 
কিরেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  মতুয়ার বুিd (Dogmatism) কিরেত বারবার িনেষধ কিরয়ািছেলন। “আমার ধমর্ 
সতয্ o েতামার িমথয্া” eিটর নাম ‘মতুয়ার বুিd’ -- eiিট যত aনেথর্র মূল। sামী ei aনেথর্র কথা িচকােগা 
ধমর্সিমিতসমেk বিলেলন। বিলেলন, ী ান, মুসলমান iতয্ািদ aেনেকi ধেমর্র নােম রkারিk, কাটাকািট, 
মারামাির কিরয়ােছন। 
 
        "Sectarianism, bigotry and its horrible descendant fanaticism have long 
possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it 
often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to 
despair." 

 -- Lecture on Hinduism, (Chicago Parliament of Religions.) 
 
        sামী aপর eক বk ৃতায় ‘সকল ধমর্ সতয্’, e-কথা িবjানশােstর pমাণ িদয়া বুঝাiেত েচ া কিরেলন, -- 
 
        "If any one here hopes that this unity will come by the triumph of any one of 
these religions and the destruction of the others, to him I say, Brother, yours is an 
impossible hope. Do I wish that the Christian would become Hindu? God forbid. 
Di I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid. 
 
        "The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around 
it. Does the seed become the earth or the air or the water? No, it becomes a plant, it 
assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant substance and 
                                                 
1 িঠক ei কথা eকখািন iংেরজী gেn আেছ – Maxmuller’s Hibbert Lectures. েমাk মূলরo ei uপমা িদয়া 
বুঝাiয়ােছন েয, যাঁহারা েদবেদবী পূজা কেরন, তাঁহােদর ঘৃণা করা uিচত নেহ। 
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grows a plant. 
 
        "Similar is the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a 
Buddhist nor the Hindu or the Buddhist to become a Christian. But each must 
assimilate the others and yet preserve its own law of growth." 
 
        আেমিরকায় sামী Brooklyn Ethical Society নামক সভায় িহnু ধমর্ সmেn eকিট বk ৃতা 
িদয়ািছেলন। aধয্াপক Dr. Lewis James সভাপিতর আসন gহণ কিরয়ািছেলন। েসখােনo pথম কথা, 
সবর্ধমর্-সমnয়। sামী বিলেলন, eকজেনর ধমর্ সতয্ বলা eকিট বয্ািধিবেশষ বিলেত হiেব। সকেলর পাঁচিট 
আঙুল, আর-eকজেনর যিদ ছয়িট হয়, বিলেত হiেব েয iহা তাহার eকিট েরাগিবেশষ। 
 
        "Truth has always been universal. If I alone were to have six fingers on my 
hand while all of you have only five, you would not think that my hand was the 
true intent of nature, but rather that it was abnormal and diseased. Just so with 
religion. If one creed alone were to be true and all the others untrue, you would 
have again to say that, that religion is diseased. If one religion is true all the others 
must be true. Thus the Hindu religion is your property as well as mine." 

-- Lecture at Brooklyn. 
 
        sামী িচকােগা ধমর্-মহাসভা সmুেখ েয িদন pথম বkতৃা কিরেত দ ায়মান হেয়ন, েয বk ৃতা িনয়া pায় 
ছয় সহs েলাক মুg হiয়া তাঁহােক মুkকে  আসন তয্াগ কিরয়া aভয্থর্না কিরয়ািছেলন2 েসi বk ৃতামেধয্ ei 
সমnয়বাতর্া িছল। sামী বিলয়ািছেলন, -- 
 
        "I am proud to belong to a religion which taught the world both tolerance and 
universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all 
Religions as true. I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, 
the word 'exclusion' is untranslatable." 
 
 

                                                 
2 "When Vivekananda addressed the audience as sisters and brothers of America, there arose a 
peal of applause that lasted for several minutes." (Dr. Barrow's Report) "But eloquent as were 
many of the brief speeches, no one expressed so well the spirit of the Parliament of Religions and 
its limitations as the Hindu monk. * * He is an Orator by divine right."  
                                                                                                          -- New York Critique, 1893. 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , নেরnd, কমর্েযাগ o sেদশিহৈতষণা 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  সবর্দা বিলেতন, “আিম o আমার” eiিট ajান, “তুিম o েতামার” eiিট jান। 
eকিদন ীসুেরশ িমেtর বাগােন মেহাৎসব হiেতিছল, রিববার, 15i জুন 1884 ী াb। ঠাকুর ীরামকৃ  o 
ভেkরা aেনেক uপিsত িছেলন। bাhসমােজর কেয়কজন ভko আিসয়ািছেলন। ঠাকুর pতাপচnd মজুমদার o 
aনয্ানয্ ভkেদর বিলেলন, “েদখ, ‘আিম o আমার’ eiিটর নাম ajান। কালীবািড় রাসমনী কেরেছন, ei কথাi 
েলােক বেল। েকu বেল না েয ঈ র কেরেছন। bাhসমাজ aমুক কের েগেছন, ei কথাi েলােক বেল। e-কথা 
আর েকu বেল না, ঈ র icায় eিট হেয়েছ। ‘আিম কেরিছ’ eিটর নাম ajান। েহ ঈ র আমার িকছুi নয়, e 
মিnর আমার নয়, e কালীবািড় আমার নয়, e সমাজ আমার নয়, e-সব েতামার িজিনস, e stী-পুt-পিরবার e-
সব িকছুi আমার নয়, সব েতামারi িজিনস, jানীর eসব কথা। 
 
        “আমার িজিনস, আমার িজিনস বেল েসi সকল িজিনসেক ভালবাসার নাম মায়া। সবাiেক ভালবাসার নাম 
দয়া। ধু bাhসমােজর েলাকgিলেক ভালবািস, eর নাম মায়া। ধু েদেশর েলাকgিলেক ভালবািস, eর নাম 
মায়া। সব েদেশর েলাকেক ভালবাসা, সব ধেমর্র েলাকেক ভালবাসা eট দয়া েথেক হয়, ভিk েথেক হয়। মায়ােত 
মানুষ বd হেয় যায়, ভগবান েথেক িবমুখ হয়। দয়া েথেক ঈ রলাভ হয়। কেদব, নারদ eঁরা দয়া েরেখিছেলন।” 
 
        ঠাকুেরর কথা -- ধু েদেশর েলাকgিলেক ভালবাসা, eর নাম মায়া। সব েদেশর েলাকেক ভালবাসা, সব 
ধেমর্র েলাকেদর ভালবাসা, eট দয়া েথেক হয় -- ভিk েথেক হয়। তেব sামী িবেবকানn aত sেদেশর জনয্ 
বয্s হেয়িছেলন েকন? 
 
        sামী িচকােগা ধমর্মহাসভায় eকিদন বিলয়ািছেলন, আমার গিরব sেদশবাসীেদর জনয্ eখােন aথর্ িভkা 
কিরেত আিসয়ািছলাম, িকnt েদিখলাম ভারী কিঠন, -- ী টধমর্াবলmীেদর িনকট যাহারা ী ান নয় তাহােদর জনয্ 
টাকা েযাগাড় করা কিঠন। 
 
        "The crying evil in the East is not religion -- they have religion enough, but it 
is the bread that the suffering millions of burning India cry out for with parched 
throats;" ... 
 
        "I came here to ask aid for my impoverished people and fully realised how 
difficult it was to get help for heathens from Christians in a Christian land." 

 -- Speech before the Parliament of Religions. (Chicago Tribune) 
 
        sামীর eকজন pধান িশষয্া িস ার িনেবিদতা (Miss Margaret Noble) বেলন েয, sামী যখন 
িচকােগা নগের বাস কেরন, তখন ভারতবাসীেদর কাহারo সিহত েদখা হiেল িতিন aিতশয় যt কিরেতন, তা 
িতিন েয জািতi হuন -- িহn ু হuন বা মুসলমান বা পাশর্ী বা যাহাi হuন। িতিন িনেজ েকান ভাগয্বােনর বাটীেত 
aিতিথrেপ থািকেতন। েসiখােনi িনেজর েদেশর েলাকেক লiয়া যাiেতন। গৃহsামীরাo তাঁহােদর খুব যt 
কিরেতন, আর তাঁহারা েবশ জািনেতন েয, তাঁহােদর যt যিদ না কেরন, তাহা হiেল sামীজী িন য়i তাঁহােদর 



 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

গৃহতয্াগ কিরয়া sানাnের যাiেবন; -- 
 
        "At Chicago any Indian man attending the great world Bazar, rich or poor, 
high or low, Hindu, Mahomedan, Parsi, what not, might at any moment be brought 
by him to his hosts for hospitality and entertainment and they well knew that any 
failure of kindness on their part to the least of these would immediately have lost 
them his presence."  
 
        েদেশর েলােকর িকrেপ দািরd-dঃখ িবেমাচন হয়, তাহােদর িকেস সৎিশkা হয়, িকেস তাহােদর ধমর্স য় 
হয়, ei জনয্ sামী সবর্দা ভািবেতন। িকnt িতিন েদেশর েলােকর জনয্ েযrপ dঃিখত িছেলন, আি কাবাসী 
িনেgার জনয্o েসirপ দঃিখত থািকেতন। ীমতী িনেবিদতা বেলন, sামী যখন দিkণ United States মেধয্ 

মণ কিরেতিছেলন, েকহ েকহ তাঁহােক আি কাবাসী (coloured man) মেন কিরয়া গৃহ হiেত pতয্াখয্ান 
কিরয়ািছেলন। িকnt যখন তাঁহারা িনেলন, iিন তাহা নেহন, iিন িহn ু সnয্াসী o িবখয্াত sামী িবেবকানn তখন 
তাঁহারাi aিত সমাদের তাঁহােক লiয়া িগয়া েসবা কিরয়ািছেলন। তাঁহারা বিলেলন, “sামী, যখন আমরা েতামােক 
বিললাম, ‘তুিম িক আি কাবাসী?’ তখন তুিম িকছু না বিলয়া চিলয়া িগয়ািছেল েকন?” 
 
        sামী বিলেলন, “েকন, আি কাবাসী িনেgা িক আমার ভাi নয়?” aথর্াৎ sেদশবাসী িক জগৎছাড়া? 
িনেgােকo েযমন ভালবাসা, sেদশবাসীেকo েসirপ ভালবাসা, তেব তাহােদর সে  সবর্দাi থাকা, তাi তাহােদর 
েসবা আেগ। iহারi নাম aনাসk হiয়া েসবা। iহারi নাম কমর্েযাগ। সকেলi কমর্ কের, িকnt কমর্েযাগ বড় 
কিঠন। সব তয্াগ কের aেনকিদন ধিরয়া িনজর্েন ভগবােনর ধয্ান-িচnা না কিরেল erপ sেদেশর uপকার করা 
যায় না। ‘আমার েদশ’ বিলয়া নয়, তাহা হiেল েতা মায়া হiল; ‘েতামার (ঈ েরর) eরা’ তাi eেদর েসবা কিরব। 
েতামার আেদশ, তাi েদেশর েসবা কিরব; ‘েতামারi e কাজ’ আিম েতামার দাস, তাi ei bত পালন কিরেতিছ, 
িসিd হuক, aিসিd হuক; েস তুিম জান, আমার নােমর জনয্ নয়, eেত েতামার মিহমা pকাশ হiেব। 
 
        যথাথর্ sেদশিহৈতিষতা (Ideal Patriotism) কাহােক বেল, েলাকিশkার জনয্ sামী তাi ei drহ bত 
aবলmন কিরয়ািছেলন। যাহােদর গৃহপিরজন আেছ, কখনo ভগবােনর জনয্ যাহারা বয্াকুল হয় নাi, যাহারা 
‘তয্াগ’ ei কথা িনয়া ঈষৎ হাসয্ কের, যাহােদর মন সবর্দা কািমনী-কা ন o ei পৃিথবীর মানসmেমর িদেক, 
যাহারা ঈ রদশর্ন জীবেনর uেdশয্ িনয়া aবাk  হয়, তাহারা sেদশিহৈতিষতার ei মহান uc আদশর্ িকrেপ 
gহণ কিরেব? sামী sেদেশর জনয্ কাঁিদেতন বেট, িকnt সে  সে  সবর্দা eিটo মেন রািখেতন েয, ei aিনতয্ 
সংসাের ঈ রi বst আর সব aবst। sামী িবলাত হiেত িফিরবার পর িহমাচল দশর্ন কিরেত আলেমাড়ায় 
িগয়ািছেলন। আলেমাড়াবাসীরা তাঁহােক সাkাৎ নারায়ণেবােধ পূজা কিরেত লািগেলন। sামী নগািধরাজ েদবতাtা 
িহমিগিরর aতুয্c শৃ াবলী সnশর্ন কিরয়া ভােব িবেভার হiয়া রিহেলন। বিলেলন, আজ ei পিবt utরাখে  
েসi পিবt তেপাভূিম েদিখেতিছ, েযখােন ঋিষগণ সবর্তয্াগ কিরয়া ei সংসােরর েকালাহল হiেত psান কিরয়া 
িনিশিদন ঈ রিচnা কিরেতন। তাহােদরi ীমুখ হiেত েবদমnt িবিনগর্ত হiয়ািচল। হায়! কেব আমার েস িদন 
হiেব? আমার কতকgিল কাজ কিরবার icা আেছ বেট, িকnt ei পিবt ভূিমেত aেনকিদন পের আবার আিসবার 
পর সকল বাসনা eককােল anিহর্ত হiেতেছ। icা হয়, িবরেল বিসয়া েশষ কয়িদন হিরপাদপd িচnায় গভীর 
সমািধমেধয্ িনমg হiয়া কাটাiয়া যাi।  
 
        "It is the hope of my life to end my days somewhere within this Father of 
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Mountains, where Rishis lived -- where Philosophy was born. 
 -- Speech at Almora. 

 
        িহমালয় েদিখেল আর কমর্ কিরেত icা হয় না -- মেন eকিচnায় uদয় হয় -- কমর্সnয্াস। 
 
        "As peak after peak of this Father of Mountains began to appear before my 
sight, all those propensities to work, that ferment that had been going on in my 
brain for years seemed to quiet down and mind reverted to that one eternal theme 
which the Himalayas always teach us, the one theme which is reverberating in the 
very atmosphere of the place, the one theme that I hear in the rushing whirlpools of 
its rivers -- Renunciation." 
 
        ei কমর্সnয্াস, ei তয্াগ, কিরেত পািরেল মানুষ aভয় হয় -- আর সকল বsti ভয়াবহ। 
 
 ‘সবর্ং বst ভয়ািnতং ভুিব নৃণাং ৈবরাগয্েমবাভয়m ।’ 
 
 "Everything in this life is fraught with fear. 
 It is renunciation that makes one fearless."  
 
        “eখােন আিসেল আর সাmpদািয়ক ভাব থােক না, ধমর্ লiয়া ঝগড়ািববাদ েকাথায় পলাiয়া যায়। েকবল 
eকিট মহান সেতয্র ধারণা হয় -- ঈ রদশর্নi সতয্, আর যাহা িকছু জেলর েফনার নয্ায় -- ভগবােনর পূজাi 
eকমাt জীবেন pেয়াজন, আর সকলi িমথয্া। 
 
        “ঈ রi বst, আর সব aবst। aথবা মধুকর পেdর uপর বিসেত পাiেল আর ভনভন কের না!” 
 
        "Strong souls will be attracted to this Father of Mountains in time to come, 
when all this fight between sects and all those differences in dogmas will not be 
remembered any more, and quarrel between your religion and my religion will 
have vanished altogether, when mankind will understand that there is but one 
Eternal Religion and that is the perception of the Divine within an the rest is mere 
forth. Such ardent souls will come here, knowing that the world is but Vanity, 
knowing that everything is useless except the worship of the Lord and the Lord 
alone." --  

-- Speech at Almora. 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  বিলেতন, “aৈdতjান আঁচেল বাঁিধয়া েযখােন icা যাo”, sামী িবেবকানn aৈdতjান 
আঁচেল বাঁিধয়া কমর্েkেt aবতরণ কিরয়ািছেলন। সnয্াসীর গৃহ, ধন, পিরজন, আtীয়, কুটুm, sেদশ, িবেদশ 
আবার িক? যাjবlয্ ৈমেtয়ীেক বিলেলন, ঈ রেক না জানেল e-সব ধন, িবদয্া িক হেব? েহ ৈমেtয়ী, আেগ 
তাঁেক জান, তারপর aনয্ কথা। sামী eiিট জগৎেক েদখাiেলন। িতিন েযন বিলেলন, েহ জগd বািসগণ, আেগ 
িবষয়তয্াগ কিরয়া িনজর্েন ভগবােনর আরাধনা কর, তাহার পর যাহা icা কর, িকছুেতi েদাষ নাi; sেদেশর েসবা 
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কর; icা হয় কুটুm পালন কর, িকছুেতi েদাষ নাi; েকননা, তুিম eখন বুিঝেতছ েয সবর্ভূেত িতিন আেছন -- 
িতিন ছাড়া িকছুi নাi -- সংসার, sেদশ িতিন ছাড়া নেহ। ভগবােনর সাkাৎকােরর পর েদিখেব িতিনi পিরপূণর্ 
হiয়া রিহয়ােছন। বিশ েদব রামচndেক বিলয়ােছন, রাম, তুিম েয সংসারতয্াগ কিরেব বিলেতছ, আমার সে  
িবচার কর; যিদ ঈ র e-সংসার ছাড়া হন তেব তয্াগ কিরo।1 রামচনd আtার সাkাৎকার কিরয়ািছেলন তাi চুপ 
কিরয়া রিহেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  বিলেতন, “ছুিরর বয্বহার জািনয়া ছুির হােত কর!” sামী িবেবকানn যথাথর্ 
কমর্েযাগী কাহােক বেল, েদখাiেলন। েদেশর িক uপকার কিরেব? sামী জািনেতন েয, েদেশর দিরেdর ধন িদয়া 
সাহাযয্ করা aেপkা aেনক মহৎ কাযর্ আেছ। ঈ রেক জানাiয়া েদoয়া pধান কাযর্। তৎপের িবদয্াদান; তাহার 
পর জীবনদান; তাহারপের anবstদান। সংসার dঃখময়। ei dঃখ তিম কয়িদেনর ঘুচাiেব? ঠাকুর ীরামকৃ  
কৃ দাস পালেক2 িজjাসা কিরেলন, “আcা, জীবেনর uেdশয্ িক?” কৃ দাস বিলেলন, “আমার মেত জগেতর 
uপকার করা, জগেতর dঃখ দূর করা।” ঠাকুর িবরk হiয়া বিলেলন, “েতামার orপ রাঁড়ীপুতী বুিd3 েকন? 
জগেতর dঃখনাশ তুিম করেব? জগৎ িক eতটুকু? বষর্াকােল গ ায় কাঁকড়া হয় জান? eirপ aসংখয্ জগৎ আেছ। 
ei জগেতর পিত িযিন িতিন সকেলর খবর িনেcন। তাঁেক আেগ জানা -- ei জীবেনর uেdশয্। তারপর যা “হয় 
কেরা।” sামীo eকsােন বিলয়া িগয়ােছন -- 
 
        "Spiritual knowledge is the only thing that can remove our miseries for ever, 
any other knowledge satisfies wants only for a time * * * He who gives spiritual 
knowledge is the greatest benefactor of mankind, * * * Next to spiritual help 
(bhjান) comes intellectual help (িবদয্াদান) -- the gift of secular knowledge. This is 
far higher than the giving of food and clothes; the next gift is the gift of life and the 
fourth, the gift of food."  

-- Karmayoga (New York); My plan of Campaign (Madras) 
 
        ঈ রদশর্নi জীবেনর uেdশয্। আর e েদেশর oi eককথা। আেগ oi কথা তাহার পর aনয্ কথা। 
‘রাজনীিত’ (Politics) pথম হiেত বিলেল চিলেব না। আেগ aননয্মন হiয়া ভগবােনর ধয্ানিচnা কর, 
hদয়মেধয্ তাঁহার aপrপ rপ দশর্ন কর। তাঁহােক লাভ কিরয়া তখন ‘sেদেশ’র ম লসাধন কিরেত পািরেব; 
েকননা, তখন মন aনাসk; ‘আমার েদশ’ বিলয়া েসবা নেহ -- সবর্ভূেত ভগবান আেছন বিলয়া তাঁহার েসবা। 
তখন sেদশ-িবেদশ েভদবুিd থািকেব না। তখন িকেস জীেবর ম লসাধন হয়, িঠক বুিঝেত পারা যাiেব। ঠাকুর 

ীরামকৃ  বিলেতন, “দাবােবােড় যারা েখেল, তারা িঠক চাল বুঝেত তত পাের না; যারা uদাসীন, েকবল বেস 
েখলা েদেখ, তারা uপর চাল েবশ বেল িদেত পাের।” েকননা, uদাসীেনর িনেজর েকান দরকার নাi, 
রাগেdষিবমুk uদাসীন aনাসk জীবnুk মহাপুrষ িনজর্েন aেনকিদন সাধন কিরয়া যাহা লাভ কিরয়া বিসয়া 
আেছন, তাহার কােছ আর িকছুi ভাল লােগ না:- 
 
 যং লb া চাপরং লাভং মনয্েত নািধকং ততঃ। 
 যিsn  িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত।। 
 

                                                 
1 েযাগবািশ । 
2 ীকৃ দাস পাল দিkেণ র কালীমিnের ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
3 রাঁড়ীপুতী বুিd -- িবধবার েছেলর বুিd; হীন বুিd; েকননা, েস েছেল aেনক নীচ uপােয় মানুষ হয়; পেরর  েতাষােমাদ কিরয়া, 
iতয্ািদ। 
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        িহnরু রাজনীিত, সমাজনীিত, তাi সমsi ধমর্শাst। মনু, যাjবlয্, পরাশর iতয্ািদ মহাপুrষ ei সকল 
ধমর্শােstর pেণতা। তাঁহােদর িকছুরi pেয়াজন নাi। তথািপ ভগবান কতৃর্ক pতয্ািদ  হiয়া গৃহেsর জনয্ তাঁহারা 
শাst pণয়ন কিরয়ােছন। তাঁহারা uদাসীন হiয়া দাবােবােড়র চাল বিলয়া িদেতেছন, তাi েদশকালপাtিবেশেষ 
তাঁহােদর কথায় eকিট ভুল হবার সmাবনা নাi। 
 
        sামী িবেবকানno কমর্েযাগী। aনাসk হiয়া পেরাপকার-bতrপ, জীবেসবাrপ কমর্ কিরয়ােছন। তাi 
কমর্ীেদর সmেn তাঁহার eত মূলয্। িতিন aনাসk হiয়া ei েদেশর ম লসাধন কিরয়ােছন, েযমন পূবর্তন 
মহাপুrষগণ জীেবর ম লােথর্ বরাবর কিরয়া িগয়ােছন। ei িন াম ধমর্ পালনাথর্ েযন আমরাo তাঁহার পদানুসরণ 
কিরেত পাির। িকnt eিট িক কিঠন বয্াপার! pথেম হিরপাদপdলাভ কিরেত হiেব। তjনয্ িবেবকানেnর নয্ায় 
তয্াগ o তপসয্া কিরেত হiেব। তেব ei aিধকার হiেত পাের। 
 
        ধনয্ তয্াগী মহাপুrষ! তুিম যথাথর্i grেদেবর পদানুসরণ কিরয়াছ। grেদেবর মহামnt -- আেগ 
ঈ রলাভ, তাহার পর aনয্ কথা, তুিমi সাধন কিরয়াছ! তুিমi বুিঝয়ািছেল, ভগবানেক ছািড়য়া িদেল ‘aিতবাদী’ 
হiেল, e-সংসার যথাথর্i spবৎ, েভলিকবািজ; তাi সবর্তয্াগ কিরয়া তাঁহার সাধন আেগ কিরয়ািছেল। যখন 
েদিখেল সবর্বstর pাণ িতিন, যখন েদিখেল, িতিন ছাড়া িকছুi নাi, তখন আবার ei সংসাের মেনািনেবশ কিরেল, 
তখন েহ মহােযািগন! সবর্ভূতs েসi হিরর েসবার জনয্ আবার কমর্েkেt aবতরণ কিরেল; তখন েতামার গভীর 
aপার েpেমর aিধকারী সকেলi হiল -- িহn ু, মুসলমান, ী ান, িবেদশী, sেদশবাসী, ধনী, দিরd, নর-নারী 
সকলেকi তুিম েpমািল ন দান কিরয়াছ! তখন তীb ৈবরাগয্বশতঃ েয গভর্ধািরণী মাতৃেদবীেকo তয্াগ কিরয়া, 
চkুর জেল ভাসাiয়া, ৈগিরকবst ধারণ কিরয়া চিলয়া িগয়ািছেল, তখন েসi মােক আবার দশর্ন িদেল o বাৎসলয্ 
sীকার কিরয়া তাঁহার মেনাবা া পূণর্ কিরেল! তুিম নারদািদ জনকািদর নয্ায় েলাকিশkার জনয্ কমর্ কিরয়ািছেল! 
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প ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , নেরnd, েকশব েসন o সাকারপূজা 
 

[ঈ র সাকার না িনরাকার ] 
  
        eকিদন েকশবচnd েসন িশষয্বৃn লiয়া দিkেণ র-কালীবািড়েত ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত 
িগয়ািছেলন। েকশেবর সে  িনরাকার সmেn aেনক কথা হiত। পরমহংসেদব তাঁহােক বিলেতন, ‘আিম মািটর বা 
পাথেরর কালী মেন কির না। িচnয়ী কালী। িযিন bh িতিন কালী। যখন িনিkয়, তখন ‘bh’; যখন সৃি -িsিত-
pলয় কেরন, তখন কালী, aথর্াৎ িযিন কােলর সে  রমণ কেরন। কাল aথর্াৎ bh। তাঁহােদর িনmিলিখত কথাবাতর্া 
eকিদন হiেতিছল -- 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত) -- িকরকম জােনা? েযন সিcদানnসমুd -- কূলিকনারা নাi। ভিkিহেম ei 
সমুেdর sােন sােন জল বরফ হেয় যায়; sােন sােন েযন জল বরফ আকাের জমাট বাঁেধ; aথর্াৎ ভেkর কােছ 
িতিন সাkাৎ হেয় কখন কখন সাকারrপ হেয় েদখা েদন। আবার bh-jান-সূযর্ uঠেল েস বরফ গেল যায় -- 
aথর্াৎ ‘bh সতয্ জগৎ িমথয্া’ ei িবচােরর পর সমািধ হেল rপ-টুপ সব uেড় যায়। তখন িক িতিন, মুেখ বলা 
যায় না -- মন বুিd aহংতtt dারা তাঁেক ধরা যায় না। 
 
        “েয েলাক eকটা িঠক জােন, েস আর eকটাo জানেত পাের। েয িনরাকার জানেত পাের, েস সাকারo 
জানেত পাের। েস পাড়ােতo েগেল না -- েকাn টা শয্ামপুকুর, েকাn টা েতিলপাড়া, জানেব েকমন কের!” 
 
        সকেল িনরাকার পূজার aিধকারী নয়, তাi সাকার পূজার িবেশষ pেয়াজন, e-কথাo পরমহংসেদব 
বুঝাiেতেছন। িতিন বিলেলন -- 
 
        “eক মার পাঁচ েছেল। মা মােছর নানারকম আেয়াজন কেরেছন, যার যা েপেট সয়। কাr জনয্ মােছর 
েপালাo কেরেছন। যার েপেটর aসুখ তার জনয্ মােছর েঝাল কেরেছন। েযটা যার েপেট সয়।” 
 
        e েদেশ সাকার পূজা হয়। ী ান িমশনারীরা আেমিরকা o ioেরােপ eেদশবাসীেক aসভয্ জািত বিলয়া 
বণর্না কেরন। তাঁহারা বেলন েয, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা কেরন -- o তাঁহােদর aবsা বড় েশাচনীয়। 
 
        sামী িবেবকানn ei সাকার পূজার aথর্ আেমিরকায় pথেমi বুঝাiেলন; বিলেলন, ভারতবেষর্ পুতুল পূজা 
হয় না। 
 
        "At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every 
temple, if one stands by and listens, he will find the worshippers applying the 
attributes of God to these images." 

-- Lecture on Hinduism (Chicago). 
 
        ঈ রেক ভািবেত েগেলi সাকার িচnা বi আর িকছু আিসেত পাের না, e-কথা মেনািবjান 
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(Psychology) সাহােযয্ sামী বুঝাiেত লািগেলন। িতিন বিলেলন -- 
 
        "Why does a Christian go to Church? Why is the Cross holy? Why is the face 
turned towards the sky in prayers? Why are there so many images in the Catholic 
Church? Why are there so many images in the minds of the Protestants when they 
pray? My brethren, we can no more think about anything without a material image 
than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world 
means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we 
think of the extended earth; that is all." 

-- Lecture on Hinduism (Chicago). 
 
        sামীজী আরo বিলেলন, “aিধকারীেভেদ সাকার পূজা o িনরাকার পূজা। সাকার পূজা কুসংsার নেহ -- 
িমথয্া নেহ, িনm sানীয় সতয্। 
 
        "If a man can realise his divine nature most easily with the help of an image, 
would it be right to call it a sin? Nor even when he has passed that stage, should he 
call it an error? To the Hindu, man is not travelling from error to truth but lower to 
higher truth." 
 
        sামীজী বিলেলন, সকেলর পেk eক িনয়ম হiেত পাের না। ঈ র eক; িকnt িতিন নানা ভেkর িনকট 
নানাভােব pকাশ হiেতেছন। িহn ু eiিট বুেঝন। 
 
        "Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Other 
religions lay down certain fixed dogmas and try to force society to adopt them; 
they place before society one kind of coat which must fit Jack and John and Henry, 
all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his 
body. The Hindus have discovered that the Absolute can be realised, thought of or 
stated, only through the Relative." 
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ষ  পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , bাhসমাজ, নেরnd o পাপবাদ 
[THE DOCTRINE OF SIN] 

 
        sামীজীর grেদব ভগবান ীরামকৃ  বিলেতন, “ঈ েরর নাম লiেল o আnিরক তাঁহার িচnা কিরেল পাপ 
পলাiয়া যায়। েযমন তুলার পাহাড় aিgsেশর্ eকkেণ পুিড়য়া যায়; aথবা েযমন বৃেk পািখ aেনক বিসয়ােছ, 
হাততািল িদেল সব uিড়য়া যায়।” 
 
        eকিদন েকশববাবুর সিহত কথা হiেতিছল -- 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত) -- মেনেতi বd, মেনেতi মুk! আিম মুk পুrষ -- সংসােরi তািক, আর 
aরেণয্i থািক -- আমার বnন িক? আিম ঈ েরর সnান, রাজািধরােজর েছেল, আমায় আবার বাঁেধ েক? যিদ 
সােপ কামড়ায়, -- ‘িবষ নাi’, ‘িবষ নাi’; েজার কের বলেল িবষ েছেড় যায়। েতমিনi ‘আিম বd নi’ ‘আিম বd 
নi’ ‘আিম মুk’ ei কথািট েরাক কের বলেত বলেত তাi হেয় যায়। মুki হেয় যায়। 
 
        “ ী ানেদর eকখানা বi (বাiেবল) eকজন িদেল। আিম পেড় নােত বললাম। তােত েকবল ‘পাপ’ আর 
‘পাপ’। েতামােদর bাhসমােজo েকবল ‘পাপ’ আর ‘পাপ’। েয বয্িk আিম বd বারবার বেল, েস েশেষ বdi হেয় 
যায়। েয রাতিদন ‘আিম পাপী’ ‘আিম পাপী’ ei কের, েস তাi হেয় যায়। 
 
        “ঈ েরর নােম eমন িব াস হoয়া চাi -- িক! আিম তাঁর নাম কেরিছ, আমার eখনo পাপ থাকেব? 
আমার আবার বnন িক, পাপ িক? কৃ িকেশার পরম িহnু, সদাচারিন  bাhণ। েস বৃnাবেন িগেয়িছল। eকিদন 

মণ করেত করেত তার জলতৃ া েপেয়িছল। eকটা কুয়ার কােছ িগেয় েদখেল, eকজন েলাক দাঁিড়েয় রেয়েছ। 
তােক বলেল, ‘oের, তুi আমায় eকঘিট জল িদেত পািরস? তুi িক জাত?’ েস বলেল, ‘ঠাকুর মশাi, আিম হীন 
জাত -- মুিচ।’ কৃ িকেশার বলেল, ‘তুi বল, িশব, আর জল তুেল েদ।’ 
 
        “ভগবােনর নাম করেল েদহ-মন সব d হেয় যায়। েকবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ e-সব কথা েকন? eকবার 
বল েয aনয্ায় কমর্ যা কেরিছ, তা আর করেবা না। আর তাঁহার নােম িব াস কর।” 
 
        sামীজীo ী ানেদর ei পাপবাদ সmেn বিলেলন, পাপ িক! েতামরা aমৃেতর aিধকারী, Sons of 
Immortal Bliss. েতামােদর ধমর্যাজেকরা রাtিদন নরকািgর কথা বেলন, েস-কথা িনo না। 
 
        "Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect 
beings. Ye divinities on earth -- Sinners! It is a sin to call a man so. Come up, O 
lions! and shake off the delusion that you are sheep! You are souls immortal spirits 
free and blest -- and eternal, ye are not bodies; matter is your servant, not you the 
servant of matter." 

-- Lecture on Hinduism (Chicago) 
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        আেমিরকার হাটর্েফাডর্ নামক sােন sামী বk ৃতা কিরবার জনয্ িনমিntত হiয়ািছেলন। eখানকার 
American Consul Patterson তখন েসখােন uপিsত িছেলন o সভাপিতর কাযর্ কিরয়ািছেলন। sামী 
আবার ী ানেদর পাপবাদ সmেn বিলেলন, যিদ ঘর anকার হয়, তাহেল ‘anকার’ ‘anকার’ কিরেল িক হiেব? 
আেলা jােলা তেব ত হেব -- 
 
        "Shall we advise men to kneel down and cry -- Oh miserable sinner that I am! 
No, rather let us remind them of their divine nature.....If the room is dark, do you 
go about striking your breast and crying, "It is dark!' No, the only way to get into 
light is to strike a light and then the darkness goes. -- The only way to realise the 
Light above you, is to strike the spiritual light within you and the darkness of 
impurity and sin will flee away. Think of your higher Self, not of your lower." 
 
        sামী পরমহংসেদেবর কােছ eকিট গl1 িনয়ািছেলন, েসi গlটi বিলেলন -- eকটা বািঘনী eকটা 
ছাগেলর পাল আkমণ কেরিছল। পূণর্গভর্া, তাi লাফ িদেত িগেয় ছানা হেয় েগল। বািঘনীর মৃতুয্ হল। ছানািট 
ছাগেলর সে  মানুষ হেত লাগল, আর তােদর সে  ঘাস েখেত লাগল o ‘ভয্া -- aয্া, ভয্া -- aয্া’, করেত লাগল। 
িকছুিদন পের েস ছানািট েবশ বড় হল। eকিদন ছাগেলর পােল আর eকিট বাঘ পড়ল। েস েদেখ aবাk  েয, 
eকটা বাঘ ঘাস খােc, আর ভয্া -- ভয্া করেছ, আবার তােক েদেখ ছাগেলর মেতা পালােc। তখন তােক ধের 
জেলর কােছ িনেয় েগল o বলেল, ‘তুio বাঘ, তুi ঘাস খািcস েকন, আর ভয্া -- ভয্া করিছল েকন -- েদখ আিম 
েকমন মাংস খািc। তুio খা, oi েদখ -- জেল েতার মুখ েদখা যােc আমার মেতা!’ বাঘটা সব েদখেল, 
মাংেসরo আsাদ েপেল।”  

                                                 
1 ei আখয্ািয়কািট সাংখয্দশর্েন আেছ। আখয্ািয়কা pকরণ। 
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সpম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , িবজয়, েকশব, নেরnd o ‘কািমনী-কা নতয্াগ’ -- সnয্াস 
(Renunciation) 

 
        eকিদন ীরামকৃ  o িবজয়কৃ  েগাsামী দিkেণ ের কালীবািড়েত কথাবাতর্া কিহেতিছেলন। 
 
        ীরামকৃ  (িবজেয়র pিত) -- কািমনী-কা নতয্াগ না করেল েলাকিশkা েদoয়া যায় না। েদখ না, েকশব 
েসন oiিট পারেল না বেল, িক হল েশষটা! তুিম িনেজ ঐ েযর্র িভতর, কািমনী-কা েনর িভতর েথেক যিদ বল 
‘সংসার aিনতয্, ঈ রi বst’, aেনেক েতামার কথা নেব না। আপনার কােছ gেড়র নাগির রেয়েছ, পরেক বলেছা 
gড় েখo না! তাi েভেব-িচেn ৈচতনয্েদব সংসারতয্াগ করেলন। তা না হেল জীেবর udার হয় না। 
 
        িবজয় -- আেj হাঁ, ৈচতনয্েদব বেলিছেলন, কফ যােব বেল িপpলখ  ৈতেয়র করলাম1 -- িকnt uলেটা 
uৎপিt হল, কফ েবেড় েগল; নবdীেপর aেনক েলাক বয্  করেত লাগল o বলল, িনমাi পি ত েবশ আেছ েহ; 
সুnরী stী, pিত া, aেথর্র aভাব েনi; েবশ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- েকশব যিদ তয্াগী হত aেনক কাজ হত। ছাগেলর গােয় kত থাকেল আর ঠাকুর েসবা হয় 
না। বিল েদoয়া হয় না। তয্াগী না হেল েলাকিশkার aিধকারী হয় না। গৃহs হেল কজন তার কথা নেব? 
 
        sামী িবেবকানn কািমনী-কা নতয্াগী, তাi তাঁহার ঈ রিবষেয় েলাকিশkা েদবার aিধকার। িবেবকানn 
েবদােn o iংেরজী ভাষা o দশর্নািদেত পি তাgগণয্, িতিন aসাধারণ বাgী, েসi িক তাঁহার মাহাtয্? iহার utর 
ঠাকুর ীরামকৃ  িদেবন। দিkেণ েরর কালীবািড়েত ভkেদর সেmাধন কিরয়া পরমহংসেদব 1882 ী ােb sামী 
িবেবকানn সmেn বিলেতেছন -- 
 
        “ei েছেলিটেক2 েদখেছা eখােন eকরকম। dরn েছেল, বাবার কােছ যখন বেস, েযন জুজুিট। আবার 
চাঁদিনেত যখন েখেল, তখন আর eক মূিতর্। eরা িনতয্িসেdর থাক। eরা সংসাের কখন বd হয় না। eকটু বয়স 
হেলi ৈচতনয্ হয়, আর ভগবােনর িদেক চেল যায়। eরা সংসাের আেস জীবিশkার জনয্। eেদর সংসাের বst িকছু 
ভাল লােগ না -- eরা কািমনী-কা েন কখনo আসk হয় না। 
 
        “েবেদ আেছ েহামাপািখর কথা। খুব uচুঁ আকােশ েস পািখ থােক। েসi আকােশi েস িডম পােড়। িডম 
পাড়েলi িডমটা পড়েত থােক। িডম পড়েত পড়েত ফুেট যায়। তখন ছানাটা পড়েত থােক। পড়েত পড়েত তার 
েচাখ ফুেট আর ডানা েবেরায়। েচাখ ফুটেলi েদখেত পায় েয, েস পেড় যােc, আর শরীর মািটেত লাগেল 
eেকবাের চুরমার হেয় যােব। তখন েস পািখ মার িদেক, ঊ র্িদেক েচাঁচা েদৗড় েদয়, আর uচুঁেত uেঠ যায়।” 
 

                                                 
1 িপপুলখ  -- aথর্াৎ নবdীেপ হিরনাম pচার। 
2 sামী িবেবকানn তখন েজনার য্াl  aয্ােসমিb কেলেজ পেড়ন। বয়স 19।20। তাঁহার বািড় তখন কেলেজর কােছ  িসমুিলয়ায়। 
িপতার নাম ৺িব নাথ দt হাiেকােটর্র eটিণর্। বালেকর নাম নেরনd। কেলেজ থািকয়া িব. e. পাশ কিরয়ািছেলন। তখন Hastie 
সােহব pধান aধয্াপক িছেলন। ekেণ তাঁহার ভাi ভgীরা আেছন। sামীর জnিদন -- েসামবার, েপৗষ সংkািn, 1269 সাল, pােত 
6-31।33 সময়, সূেযর্াদেয়র 6 িমিনট পূেবর্; বয়স -- 39 বৎসর 5 মাস 24 িদন হiয়ািছল। 



 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        িবেবকানn ei ‘েহামাপািখ’ -- তাঁর জীবেনর eক লkয্ মার কােছ েচাঁচা েদৗড় িদেয় uেঠ যাoয়া -- গােয় 
মািট না েঠকেত েঠকেত aথর্াৎ সংসার sশর্ না করেত করেত ভগবােনর পেত agসর হoয়া। 
 
        ীরামকৃ  ৺িবদয্াসাগরেক বিলয়ািছেলন, “পাি তয্! ধু পাি েতয্ িক হেব? শকুিনo aেনক uচুঁেত uেঠ, 
িকnt নজর ভাগােড়র িদেক -- েকাথায় পচা মড়া। পি ত aেনক ে াক ফড়র ফড়র করেত পাের, িকnt মন 
েকাথায়? যিদ হিরপাদপেd থােক, আিম তােক মািন, যিদ কািমনী-কা েন থােক, তাহেল আমার খড়কুেটা েবাধ 
হয়।” 
 
        sামী িবেবকানn ধু পি ত নেহন, িতিন সাধু, মহাপুrষ! ধু পাি েতয্র জনয্ iংেরজ o 
আেমিরকাবািসগণ ভৃেতয্র নয্ায়, তাঁহার েসবা কেরন নাi। তঁহারা বুিঝয়ািছেলন েয, iিন আর eক জাতীয় েলাক। 
সmান, টাকা, iিndয়সুখ, পাি তয্ pভৃিত েলােক রিহয়ােছ; iঁহার িকnt eক লkয্ ঈ রলাভ। সnয্াসীর গীিতেত 
িতিনi বিলয়ােছন, সnয্াসী কািমনী-কা নতয্াগ কিরেব। 
 
  "Truth never comes where lust 
     and fame and greed 
 Of gain reside. No man who 
     thinks of woman 
 As his wife can ever perfect be. 
 Nor he who owns however little, 
     Nor he -- 
 Whom anger chains -- Can ever pass 
     thro' Maya's gates. 
 So give these up, sannyasin bold, Say -- 
    "Om Tat Sat Om!" 

-- Song of the Sannyasin. 
         
        আেমিরকায় তাঁহার pেলাভন কম হয় নাi। eেক জগd বয্াপী pিত া; তাহােত সবর্দাi পরমাসুnরী 
ucবংশীয়া সুিশিkতা মিহলাগণ আিসয়া আলাপ o েসবা কিরেতন। তাঁহার eত েমািহনীশিk েয, তাঁহােদর মেধয্ 
aেনেক তাঁহােক িববাহ কিরেত চািহেতন। eকজন aিত ধনােঢয্র কনয্া (heiress) সতয্ সতয্ eকিদন আিসয়া 
তাঁহােক বিলয়ািছেলন, “sামী! আমার সবর্s o আমােক আপনােক সমপর্ণ কিরলাম।” sামী তdtের বিলেলন, 
“ভেd! আিম সnয্াসী, আমার িববাহ কিরেত নাi। সকল stীেলাক আমার মাতৃsrপা!” ধনয্ বীর! তুিম grেদেবর 
uপযুk িশষয্! েতামার গাt যথাথর্i পৃিথবীর মৃিtকা sশর্ কের নাi। েতামার গােt কািমনী-কা েনর দাগিট 
পযর্n লােগ নাi। তুিম pেলাভেনর রাজয্ হiেত পলায়ন কর নাi। তাহার মেধয্ থািকয়া, ীনগের বাস কিরয়া, 
i েরর পেথ agসর হiয়াছ। তুিম সামানয্ জীেবর নয্ায় িদন কাটাiেত চাo নাi। তুিম েদবভােবর jলn দৃ াn 
রািখয়া e-মতর্য্ধাম তয্াগ কিরয়া িগয়াছ। 
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a ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , কমর্েযাগ, নেরnd o দিরdনারায়ণ েসবা 
(িন াম কমর্) 

 
        পরমহংসেদব বিলেতন, কমর্ সকেলরi কিরেত হয়। jান, ভিk o কমর্ ei িতনিট ঈ েরর কােছ েপৗঁছবার 
পথ। গীতায় আেছ, -- সাধু, গৃহs, pথেম িচt িdর জনয্ grর uপেদশ aনুসাের aনাসk হেয় কমর্ কিরেব। 
‘আিম কতর্া’ eিট ajান, ধন-জন কাযর্কলাপ আমার, eিটo ajান। গীতায় আেছ, আপনােক aকতর্া েজেন 
i রেক ফল সমপর্ণ কের কাজ করেত হয়। গীতায় আরo আেছ েয, িসিdলােভর পরo pতয্ািদ  হiয়া েকহ েকহ, 
েযমন জনকািদ, কমর্ কেরন। গীতায় েয আেছ কমর্েযাগ েস ei। ঠাকুর ীরামকৃ o oi কথা বিলেতন। 
 
        তাi কমর্েযাগ বড় কিঠন। aেনকিদন িনজর্েন ঈ েরর সাধনা না করেল aনাসk হেয় কমর্ করা যায় না। 
সাধনার aবsায় grর uপেদশ সবর্দা pেয়াজন। তখন কাঁচা aবsা, তাi েকাn  িদক েথেক আসিk eেস পেড় 
জানেত পারা যায় না। মেন করিছ, আিম aনাসk হেয় ঈ ের ফল সমপর্ণ কের, জীবেসবা দানািদ কাযর্ করিছ; 
িকnt বাsিবক আিম হয় েতা েলাকমানয্ হবার জনয্ করিছ, িনেজi বুঝেত পারিছ না। েয বয্িk গৃহs, যার গৃহ, 
পিরজন, আtীয়-কুটুm, আমার বলবার আেছ, তােক েদেখ িন াম কমর্ o aনাসিk, পরােথর্ sাথর্তয্াগ, e-সকল 
িশkা করা বড় কিঠন। 
 
        িকnt সবর্তয্াগী কািমনী-কা নতয্াগী িসd মহাপুrষ যিদ িন াম কমর্ কের েদখান, তাহেল েলাক সহেজ uহা 
বুিঝেত পাের o তাঁহার পদানুসরণ কের। 
 
        sামী িবেবকানn কািমনী-কা নতয্াগী। িতিন িনজর্েন grর uপেদেশ aেনকিদন সাধনা কিরয়া িসিdলাভ 
কিরয়ািছেলন। িতিন যথােথর্ কমর্েযােগর aিধকারী। তেব িতিন সnয্াসী, মেন কিরেলi ঋিষেদর মেতা aথবা তাঁহার 
grেদব পরমহংসেদেবর মেতা েকবল jান-কমর্ লiয়া থািকেত পািরেতন। িকnt তাঁহার জীবন েকবল তয্ােগর 
দৃ াn েদখাiবার জনয্ হয় নাi। সংসারীরা েয সকল বst gহণ কের, aনাসk হiয়া তাহােদর িকrপ বয্বহার 
কিরেত হয়, নারদ, কেদব o জনকািদর নয্ায় sামীজী েলাকসংgহাথর্ তাহাo েদখাiয়া িগয়ােছন। িতিন aথর্ o 
মান, e-সকলেক সnয্াসীর নয্ায় কাকিব া jান কিরেতন বেট, aথর্াৎ িনেজ েভাগ কিরেতন না; িকnt তাহািদগেক 
জীবেসবােথর্ িকrেপ বয্বহার কিরেত হয়, তাহা uপেদশ িদয়া o িনেজ কাজ কিরয়া েদখাiয়া িগয়ােছন। েয aথর্ 
িবলাত o আেমিরকার বnুবেগর্র িনকট হiেত িতিন সংgহ কিরয়ািছেলন, েস সমs aথর্ জীেবর ম লকেl বয্য় 
কিরয়ােছন। sােন sােন, যথা কিলকাতার িনকটs েবলুেড়, আলেমারার িনকটs মায়াবতীেত, কাশীধােম o মাdাজ 
iতয্ািদ sােন মঠ sাপন কিরয়ােছন। dিভর্kপীিড়তিদগেক নানা sােন -- িদনাজপুর, ৈবদয্নাথ, িকেষণগড়, 
দিkেণ র o aনয্ানয্ sােন -- েসবা কিরয়ােছন। dিভর্েkর সময় িপতৃমাতৃহীন aনাথ বালক-বািলকাগণেক 
aনাথা ম কিরয়া রািখয়া িদয়ােছন। রাজপুতনার anগর্ত িকেষণগড় নামক sােন aনাথা ম sাপন কিরয়ািছেলন। 
মুিশর্দাবােদর িনকট (ভাবদা) সারগাছী gােম eখনo aনাথা ম চিলেতেছ। হিরdার-িনকটs কনখেল পীিড়ত 
সাধুিদেগর জনয্ sামী েসবা ম sাপন কিরয়ােছন। েpেগর সময় েpগবয্ািধ-আkাn েরাগীিদগেক aেনক aথর্বয্য় 
কিরয়া েসবা- rষা করাiয়ােছন। দিরd কাঙােলর কনয্ eকাকী বিসয়া কাঁিদেতন। আর বnুেদর সমেk বিলেতন, 
“হায়! eেদর eত ক , ঈ রেক িচnা কিরবার aবসর পযর্n নাi।” 
 
        grপিদ  কমর্, িনতয্কমর্ ছাড়া aনয্ কমর্েতা বnেনর কারণ। িতিন সnয্াসী। তাঁহার কেমর্র িক pেয়াজন? 
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 "Who sows must reap," they say 
     and "cause must bring 
 The sure effect. Good good; 
     bad bad; and none 
 Escape the law. But who so 
     wears a form 
 Must wear the chain." Too true, 
     but far beyond 
 Both name and form is Atman, 
     ever free. 
 Know thou art That, sannyasin bold! 

     say "Om Tat Sat, Om." 
-- Song of the Sannaysin 

 
        েকবল েলাকিশkার জনয্ ঈ র তাঁহােক ei সকল কমর্ করাiেলন। eখন সাধু বা সংসারী সকেল িশিখেব 
েয, যিদ তাহারাo িকছুিদন িনজর্েন grর uপেদেশ ঈ েরর সাধনা কিরয়া ভিkলাভ কের, তাহারাo sামীজীর 
নয্ায় িন াম কমর্ কিরেত পািরেব, যথাথর্া aনাসk হiয়া দানািদ সৎকাযর্ কিরেত পািরেব। sামীজীর grেদব ঠাকুর 

ীরামকৃ  বিলেতন, “হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙেল আঠা লাগেব না।” aথর্াৎ িনজর্েন সাধেনর পর ভিkলাভ 
কিরয়া pতয্ািদ  হiয়া েলাকিশkাথর্ পৃিথবীর কােযর্ হাত িদেল ঈ েরর কৃপায় যথাথর্ িনিলর্pভােব কাজ করা যায়। 
sামী িবেবকানেnর জীবন aনুধয্ান কিরেল, িনজর্েন সাধন কাহােক বেল o েলাকিশkাথর্ কমর্ কাহােক বেল, তাহার 
আভাস পাoয়া যায়। 
 
        িবেবকানেnর e-সকল কমর্ েলাকিশkাথর্। 
 
 কমর্ৈণব িহ সংিসিdমািsতা জনকাদয়ঃ। 
 েলাকসংgহেমবািপ সংপশয্n  কতুর্মহর্িস ৷৷ 
 
        ei গীেতাk কমর্েযাগ aিতশয় কিঠন। জনকািদ কেমর্র dারা িসিdলাভ কেরিছেলন। ঠাকুর ীরামকৃ  
বিলেতন েয, জনক তাহার পূেবর্ িনজর্েন বেন aেনক কেঠার তপসয্া কিরয়ািছেলন। তাi সাধুরা jান o ভিkপথ 
aবলmন কিরয়া সংসার-েকালাহল তয্াগ কিরয়া িনজর্েন ঈ রসাধন কেরন। তেব sামী িবেবকানেnর নয্ায় utম 
aিধকারী বীরপুrষ েকবল ei কমর্েযােগর aিধকারী। ভগবানেক aনুভব কিরেতেছন, aথচ েলাকিশkার জনয্ 
pতয্ািদ  হiয়া সংসাের কমর্ কিরেতেছন, erপ মহাপুrষ পৃিথবীেত কয়িট? ঈ রেpেম মােতায়ারা, কািমণী-
কা েনর দাগ eকিটo লােগ নাi, aথচ জীেবর েসবার জনয্ বয্s হiয়া েবড়াiেতেছন, erপ আচাযর্ কয়িট েদখা 
যায়? 
 
        sামীজী ল েন 1896 ী ােb 10i নেভmর েবদােnর কমর্েযাগ বয্াখয্ায় গীতার কথা বিলেলন -- 
 
        "Curiously enough the scene is laid on the battlefield where Krishna teaches 
the philosophy to Arjuna; and the doctrine which stands out luminously in every 
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page of the Gita is intense activity, but in the midst of that, eternal calmness. And 
this idea is called the secret of work to attain which is the goal of the Vedanta." 
(London)                                                                                -- Practical Vedanta 
 
        বk ৃতায় sামীজী কেমর্র মেধয্ সnয্াসীর ভােবর (‘Calmness in the midst of activity’) কথা 
বিলয়ােছন। sামী ‘রাগেdষ-িববিজর্ত’ হiয়া কমর্ কিরেত েচ া কিরেতন। িতিন েয erপ কমর্ কিরেত পািরেতন, েস 
েকবল তাঁর তপসয্ার gেণ, তাঁর ঈ রানুভূিতর বেল। িসd পুrষ aথবা ীকৃে র নয্ায় aবতারপুrষ না হiেল ei 
িsরতা (‘Calmness’) হয় না। 
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নবম পিরেcদ 
 

stীেলাক লiয়া সাধনা বা বামাচার সmেn ঠাকুর ীরামককৃ  o sামীজীর uপেদশ 
 
        sামী িবেবকানn eকিদন দিkেণ র-মিnের ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত িগয়ািছেলন। ভবনাথ o 
বাবুরাম pভৃিত uপিsত িছেলন। 1884 ী াb, 29েশ েসেpmর। েঘাষপাড়া o প নামী সmেn নেরnd কথা 
তুিলেলন o িজjাসা কিরেলন, stীেলাক লiয়া তারা িকrপ সাধনা কের? 
 
        ঠাকুর নেরndেক বিলেলন, “েতার আর e-সব কথা েন কাজ নাi। কতর্াভজা, েঘাষপাড়া o প নামী 
আবার ৈভরব-ৈভরবী eরা িঠক িঠক সাধনা করেত পাের না, পতন হয়। o-সব পথ েনাংরা পথ, ভাল পথ নয়। d 
পথ িদেয় যাoয়াi ভাল। কাশীেত আমায় ৈভরবীচেk িনেয় েগল। eকজন কের ৈভরব, eকজন কের ৈভরবী; 
আমায় আবার কারণ পান করেত বলেল। আিম বললাম, ‘মা, আিম কারণ ছঁুেত পাির না।’ তারা েখেত লাগল। 
ভাবলাম eiবার বুিঝ জপ ধয্ান করেব। তা নয়, মদ েখেয় নাচেত আরm করেল।” 
 
        নেরndেক আবার বিলেলন, “িক জান, আমার মাতৃভাব -- সnানভাব। মাতৃভাব aিত dভাব, eেত েকান 
িবপদ নাi। stীভাব, বীরভাব -- বড় কিঠন, িঠক রাখা যায় না, পতন হয়। েতামরা আপনার েলাক, েতামােদর 
বলিছ, -- েশষ ei বুেঝিছ -- িতিন পূণর্, আিম তার aংশ। িতিন pভু, আিম তাঁর দাস। আবার eক-eকবার ভািব, 
িতিনi আিম, আিমi িতিন। আর ভিki সার।” 
 
        আর-eকিদন 9i েসেpmর, 1883 ী াb, দিkেণ ের ঠাকুর ভkেদর বিলেতেছন, “আমার সnানভাব। 
aচলানn eখােন eেস মােঝ মােঝ থাকত, খুব কারণ করত। আিম stীেলাক লেয় সাধন ভাল বলতাম না, তাi 
আমােক বেলিছল, ‘তুিম বীরভােবর সাধন েকন মানেব না? তেnt আেছ। -- িশেবর কলম মানেব না? িতিন (িশব) 
সnানভাবo বেলেছন -- আবার বীরভাবo বেলেছন।’ 
 
        “আিম বললাম, েক জােন বাপু আমার o-সব ভাল লােগ না -- আমার সnানভাব। 
 
        “o-েদেশ ভগী েতলীেক কতর্াভজার দেল েদেখিছলাম। -- oi েমেয়মানুষ িনেয় সাধন। আবার eকিট পুrষ 
না হেল েমেয়মানুেষর সাধন-ভজন হেব না। েসi পুrষিটেক বেল রাগকৃ । িতনবার িজjাসা কের, তুi কৃ  
েপেয়িছস। েসi েমেয়মানুষিটo িতনবার বেল কৃ  েপেয়িছ।” 
 
        আর-eকিদন 1884 ী াb, 23েশ মাচর্। ঠাকুর ীরামকৃ  রাখাল, রাম pভৃিত ভkেদর বিলেতেছন -- 
ৈব বচরেণর কতর্াভজার মত িছল। আিম যখন o-েদেশ শয্ামবাজাের যাi, তােদর বললাম erপ মত আমার নয়, 
আমার মাতৃভাব। েদখলাম েয লmা লmা কথা কয়, আবার বয্িভচার কের। oরা ঠাকুর পূজা, pিতমা পূজা like 
কের না। জীবn মানুষ চায়। oরা aেনেক রাধাতেntর মেত চেল। পৃিথবীতtt, aিgতtt, জলতtt, বায়ুতtt, 
আকাশতtt -- মল, মূt, রজ, বীজ ei সব তtt। e সাধন বড় েনাংরা সাধন, েযমন পাiখানার মেধয্ িদয়া বািড়র 
িভতর েঢাকা।” 
   
        ঠাকুেরর uপেদশ aনুসাের sামী িবেবকানno বামাচােরর খুব িনnা কিরয়ােছন। িতিন বেলন, 
“ভারতবেষর্র pায় সকল sােন িবেশষত বা ালােদেশ gpভােব aেনেক erপ সাধনা কেরন, তাঁহারা 
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বামাচারতেntর pমাণ েদখান। o-সকল তnt তয্াগ কিরয়া uপিনষৎ, গীতািদ শাst েছেলেদর পাঠ কিরেত েদoয়া 
uিচত।” 
 
        েশাভাবাজার ৺রাধাকাnেদেবর ঠাকুরবািড়েত sামী িবেবকানn িবলাত হiেত িফিরবার পর েবদাn সmেn 
eকিট সারগভর্ বkৃতা েদন। তাহােত stীেলাক লiয়া সাধনার িনnা কিরয়া িনmিলিখত কথাgিল বিলয়ােছন -- 
 
        "Give up this filthy Vamachara that is killing your country. You have not 
seen the other parts of India. When I see how much the Vamachara has entered our 
society, I find it a most disgraceful place with all its boast of culture. These 
Vamachara sects are honey-combing our society in Bengal. Those who came out 
in the day-time and preach most loudly about achara, it is they who carry on the 
most horrible debauchery at night, and are backed by the most dreadful books. 
They are ordered by the books to do these things. You who are of Bengal know it. 
The Bengali Shastras are the Vamachara Tantras. They are published by the 
cartload, and you poison the minds of your children with them instead of teaching 
them your Shrutis. Fathers of Calcutta, do you not feel ashamed that such horrible 
stuff as these Vamachara Tantras, with translation too, should be put into the hands 
of your boys and girls, and their minds poisoned, and that they should be brought 
up with the idea that these are the Shastras of the Hindus? If you are ashamed, take 
them away from your children, and let them read the true Shastras, the Vedas, the 
Gita, the Upanishads." 

-- Reply to Calcutta address at Shovabazar. 
 
        কাশীপুর বাগােন ঠাকুর ীরামকৃ  যখন পীিড়ত হiয়া আেছন (1886 ী ােb), নেরndেক eকিদন ডািকয়া 
বিলেলন, “বাবা, eখােন েযন েকহ কারণ পান না কের। ধেমর্র নাম কের মদয্ পান করা ভাল নয়; আিম েদেখিছ, 
েযখােন orপ কেরেছ, েসখােন ভাল হয় নাi।” 
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দশম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ , sামী িবেবকানn o aবতারবাদ 
 
        eকিদন দিkেণ র-মিnের ঠাকুর ীরামকৃ  বাবুরাম pভৃিত ভkেদর সে  বিসয়া আেছন, 1885 ী াb, 
7i মাচর্, েবলা 3টা-4টা হiেব। 
 
        ভেkরা পদেসবা কিরেতেছন, -- ীরামকৃ  eকটু হািসয়া ভkেদর বিলেতেছন, “eর (aথর্াৎ পদেসবার) 
aেনক মােন আেছ।” আবার িনেজর hদেয় হাত রািখয়া বিলেতেছন, “eর িভতর যিদ িকছু থােক (পদেসবা 
করেল) ajান aিবদয্া eেকবাের চেল যােব।” 
 
        হঠাৎ ীরামকৃ  গmীর হiেলন, েযন িক gহয্কথা বিলেবন। ভkেদর বিলেতেছন, “eখােন বািহেরর েলাক 
েকu নাi, েতামােদর eকটা gহয্কথা বলিছ। েসিদন েদখলাম, আমার িভতর েথেক সিcদানn বাiের eেস rপ 
ধারণ কের বলেল, আিমi যুেগ যুেগ aবতার। েদখলাম পূণর্ আিবর্ভাব, তেব সttgেণর ঐ যর্।” 
 
        ভেkরা ei সকল কথা aবাk  হiয়া িনেতেছন। েকহ েকহ গীেতাk ভগবান ীকৃে র মহাবাকয্ sরণ 
কিরেতেছন -- 
 
 যদা যদা িহ ধমর্সয্ gািনভর্বিত ভারত। 
 aভুtানমধমর্সয্ তদাtানং সৃজাময্হm  ৷৷ 
 পিরtাণায় সাধূনাং িবনাশায় চ d তৃাm  
 ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যুেগ যুেগ ৷৷ 
 
        আর-eকিদন 1885 ী াb, 1লা েসেpmর জnা মী িদবেস নেরndািদ ভেkর সমাগম হiয়ােছ। ীযুk 
িগিরশ েঘাষ 2।1িট বnু সে  কিরয়া দিkেণ ের গািড় কিরয়া আিসয়া uপিsত। কাঁিদেত কাঁিদেত আিসেতেছন। 

ীরামকৃ  সেsেহ তাঁহার গা চাপড়াiেত লািগেলন। 
 
        িগিরশ মাথা তুিলয়া হাতেজাড় কিরয়া বিলেতেছন -- “তুিমi পূণর্bh। তা যিদ না হয়, সবi িমথয্া। বড় 
েখদ রiেলা েতামার েসবা করেত েপলুম না। দাo বর ভগবন, eকবৎসর েতামার েসবা করব।” বারবার তাঁহােক 
ঈ র বিলয়া sব করােত ঠাকুর বিলেতেছন, -- “িছ, o-কথা বলেত নাi, ভkবৎ ন চ কৃ বৎ। তুিম যা ভাব, তুিম 
ভাবেত পার। আপনার gr েতা ভগবান, তা বেল o-সব কথা বলায় aপরাধ হয়।” 
 
        িগিরশ ঠাকুরেক আবার sব কিরেতেছন, “ভগবn , পিবtতা আমায় দাo; যােত কখনo eকটু পাপিচnা না 
হয়।” 
 
        ীরামকৃ  -- তুিম পিবt েতা আছ -- েতামার েয িব াস ভিk! 
 
        eকিদন 1লা মাচর্, 1885 ী াb, েদালযাtা িদবেস নেরndািদ ভkগণ আিসয়ােছন। oiিদন ঠাকুর 
নেরndেক সnয্ােসর uপেদশ িদেতেছন o বিলেতেছন, “বাবা, কািমনী-কা নতয্াগ না হেল হেব না। ঈ রi 
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eকমাt সতয্, আর সব aিনতয্।” বিলেত বিলেত ভাবপূণর্ হiয়া uিঠেলন। েসi কrণামাখা সেsহদৃি । 
 
        ভােবাnt হiয়া গান ধিরেলন: 
 
 কথা বলেত ডরাi, না বলেলo ডরাi, 
     মেন সn হয়, পােছ েতামা ধেন হারাi -- হারাi। 
 আমরা জািন েয মn েতার িদলাম েতােক েসi মn েতার, 
         eখন মন েতার! 
     আমরা েয মেnt িবপেদেত তির তরাi। 
 
        ীরামকৃে র েযন ভয়, বুিঝ নেরnd আর কাহার হiল, আমার বুিঝ হল না -- ভয় পােছ নেরnd সংসােরর 
হেয়ন। “আমরা জািন েয মnt, িদলাম েতাের েসi মnt”, aথর্াৎ আিম েতােক জীবেনর Highest Ideal সবর্তয্াগ 
কের ঈ েরর শরণাগত হoয়া ei মnt িদলাম। নেরnd arপূণর্ েলাচেন চািহয়া আেছন। 
 
        oiিদনi ঠাকুর নেরndেক বিলেতেছন, “িগিরশ েঘাষ যা বেল, েতার সে  িক িমলেলা?” 
 
        নেরnd -- আিম িকছু বিল নাi, িতিনi বেলন তাঁর aবতার বেল িব াস। আিম আর িকছু বললুম না। 
 
        ীরামকৃ  -- িকnt খুব িব াস! েদেখিছস? 
 
        িকছুিদন পের নেরেndর সে  ঠাকুেরর aবতার িবষেয়র কথা হiল। ঠাকুর বিলেতেছন, ‘আcা, েকu েকu 
েয আমােক ঈ েরর aবতার বেল, েতার িক েবাধ হয়?” 
 
        নেরnd বলেলন, “aেনয্র মত েন আিম িকছু করব না; আিম িনেজ যখন বুঝব, িনেজর যখন িব াস হেব, 
তখনi বলব।” 
 
        কাশীপুর uদয্ােন ঠাকুর যখন কয্ানসার েরােগ যntণায় aিsর হiয়ােছন, ভােতর তরল ম  পযর্n 
গলাধঃকরণ হiেতেছ না, তখন eকিদন নেরnd ঠাকুেরর িনকট বিসয়া ভািবেতেছন, ei যntণামেধয্ যিদ বেলন েয, 
আিম েসi ঈ েরর aবতার তাহেল িব াস হয়। চিকেতর মেধয্ ঠাকুর বিলেতেছন -- “েয রাম েয কৃ , iদািনং 
েস-i রামকৃ rেপ ভেkর জনয্ aবতীণর্ হেয়েছ।” নেরnd ei কথা িনয়া aবাk  হiয়া রিহেলন। ঠাকুর sধােম 
গমন কিরেল পর নেরnd সnয্াসী হiয়া aেনক সাধন-ভজন-তপসয্া কিরেলন। তযন তাঁহার hদয়মেধয্ aবতার 
সmেn ঠাকুেরর মহাবাকয্ সকল েযন আরo psুিটত হiল। িতিন sেদেশ-িবেদেশ ei তtt আরo পির ারrেপ 
বুঝাiেত লািগেলন। 
 
        sামীজী যখন আেমিরকায় িছেলন, তখন নারদসূtািদ gn aবলmন কিরয়া ভিkেযাগ নামক gn iংেরজীেত 
pণয়ন কেরন। তাহােতo বিলেতেছন েয, aবতারগণ sশর্ কিরয়া েলােকর ৈচতনয্ সmাদন কেরন। তাঁহােদর 
sেশর্ যাহারা dরাচার, তাঁহারা পরম সাধু হiয়া যােয়ন। “aিপ েচৎ সুdরাচােরা ভজেত মামননয্ভাk  সাধুেরব স 
মnবয্ঃ সময্k  বয্বিসেতা িহ সঃ।” ঈ রi aবতারrেপ আমােদর কােছ আiেসন। যিদ ঈ রদশর্ন কিরেত আমরা 
চাi, তাহা হiেল aবতারপুrেষর মেধয্i তাঁহােক দশর্ন কিরব। তাঁহািদগেক আমরা পূজা না কিরয়া থািকেত পািরব 
না। 
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        "Higher and nobler than all ordinary ones, is another set of teachers, the 
Avataras of Ishvara, in the world. They can transmit spirituality with a touch, even 
with a mere wish. The lowest and the most degraded characters become in one 
second saints at their command. They are the Teachers of all teachers, the highest 
manifestations of God through man. We cannot see God except through them. We 
cannot help worshipping them; and indeed they are the only ones whom we are 
bound to worship." 

-- Bhakti Yoga 
 
        আবার বিলেতেছন, -- যতkণ আমােদর মনুষয্েদহ, ততkণ আমরা ঈ েরর যিদ পূজা কির, তেব eকমাt 
aবতারপুrষেকi কিরেত হiেব। হাজার লmা লmা কথা কo, ঈ রেক মনুষয্rপ বয্তীত আর িচnাi হয় না। 
েতামার kুd বুিd dারা ঈ েরর srপ আেবাল-তােবাল িক বিলেত চাo? যাহা বিলেব, তাহার িকছুi মূলয্ নাi। 
mere froth! 
 
        "As long as we are men, we must worship Him in man and as man. Talk as 
you may, you cannot think of God except as a man. You may deliver great 
intellectual discourses on God and on all things under the Sun, become great 
rationalists and prove to your satisfaction that all these accounts of the Avataras of 
God as man are nonsense. But let us come for a moment to practical 
commonsense. What is there behind this kind of remarkable intellect? Zero, 
nothing, simply so much forth. When next you hear a man delivering a great 
intellectual lecture against this worship of the Avataras of God, get hold of him and 
ask him what his idea of God is, what he inderstands by 'Omnipotence'. 
'Omnipotence' and all similar terms beyond the spellingof the words. He really 
means nothing by them; he cannot formulate as their meaning any idea unaffected 
by his own human nature; he is no better off in this matter than the man in the 
street who has not read a single book." -- Bhakti-Yoga. 
 
        sামী িdতীয়বার আেমিরকায় গমন কিরয়ািছেলন 1899 ী ােb। েসi সমেয় 1900 ী ােb 
California pেদেশ Los Angeles নামক নগের Christ the Messenger িবষেয় eকিট বk ৃতা 
িদয়ািছেলন। ei বk ৃতায় আবার aবতারতtt িবষদভােব বুঝাiেত েচ া কিরয়ািছেলন। sামী বিলেলন, aবতার 
পুrেষেতi (in the Son) ঈ রেক েদিখেত হiেব। আমােদর িভতেরo ঈ র আেছন বেট, িকnt aবতারপুrেষi 
িতিন েবিশ pকাশ। আেলার snন (Vibration of Light) সবর্sােন হiেতেছ, িকnt বড় বড় দীপ jািলেলi 
anকার দূর হয়। 
 
        "It has been said by the same Messenger (Christ) 'None hath seen God, but 
they have seen the Son.' And that is true. And where to see God but in the Son? It 
is true that you and I, the poorest of us, the meanest even, embody that God -- even 
reflect that God. The vibration of light is everywhere, omnipresent; but we have to 
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strike the light of the lamp there and then we human beings see that He is 
Omnipresent. The Omnipresent God of the Universe cannot be seen until He is 
reflected by these giant lamps of the earth; the Prophets, the Man-Gods, the 
Incarnations, the embodiments of God." -- Christ the Messenger. 
 
        sামী আবার বিলেতেছন -- ঈ েরর srপ তুিম যতদূর পার কlনা কিরেত পার; িকnt েদিখেব, েতামার 
কিlত ঈ র, aবতারপুrষ aেপkা aেনক িনচু। তেব ei মানুষ েদবতাgিলেক পূজা করা িক aনয্ায়? তাঁহােদর 
পূজা করােত েকান েদাষ নাi। ধু তাহা নেহ, ঈ রেক পূজা কিরেত হiেল aবতারেকi পূজা কিরেত হiেব। তুিম 
েয মানুষ, েতামার মানুষrপী ভগবানেক পূজা কিরেত হiেব, aনয্ uপায় নাi। 
 
        "Take one of these Messengers of light, compare his character with highest 
ideal of God you ever formed, and you find that your God falls low and that that 
character rises. You cannot even form of God a higher ideal than what he actually 
embodied have practically realised and laid before us as an example. Is it wrong, 
therefore, to worship these as God? Is it a sin to fall at the feet of these man-Gods 
and worship them as the only Divine beings in the world? If they are really, 
actually, higher than all my conceptions of God, what harm that they should be 
worshipped? Not only is there no harm, but it is the only possible and positive way 
of worship." 

-- Christ the Messenger. 
 

[aবতােরর লkণ (Jesus Christ)] 
 
        aবতারপুrষ িক বিলেত আiেসন? ঠাকুর ীরামকৃ  নেরndেক বিলয়ািছেলন, বাবা, কািমনী-কা ন তয্াগ 
না করেল হেব না, ঈ রi বst আর সব aবst। sামীজীo আেমিরকানেদর বিলেলন -- 
 
        "We see in the life of Christ the first watchword, 'Not this life, but something 
higher!' No faith in this world and all its belongings! It is evanescent; it goes!" 
 
        “যী  কািমনী-কা নতয্াগী। িতিন েজেনিছেলন, আtা stীo নয়, পুrষo নয়। টাকা-কিড়, মান-সmম, 
েদহসুখ, iিনdয়সুখ aবতারপুrষ িকছুi চান না। তাঁহার পেk ‘আিম’ ‘আমার’ িকছুi নাi। আিম কতর্া, আমার 
গৃহ, পিরবার iতয্ািদ সব ajান েথেক হয়।” 
 
        "We still have fondness for 'me' and 'mine'. We want property, money, wealth. 
Woe unto us! Let us confess! And do not put to shame that great Teacher of 
humanity! He (Jesus) had no family ties. Do you think that that man had any 
physical ideas in him? Do you think that this mass of Light, this God and Not-man, 
came down so low, as to be the brother of animals? ANd yet, they make him 
preach all sorts, even of low sexual things. He had none! He was a soul! Nothing 
but a soul, just working, as it were, a body for the good of humanity; and that was 
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all his relation to the body. Oh, not that! In the soul there is neither man nor 
woman. No, no! The disembodied soul has no relationship to the animal, no 
relationship to the body. The ideal may be high; away beyond us. never mind; It is 
the Ideal. Let us confess it is so: -- that we cannot approach it yet." 

-- Christ the Messenger. 
 
        আেমিরকানেদর আবার বিলেতেছন -- aবতারপুrষ আর িক বেলন? আমােক েদিখেতছ আর ঈ রেক 
েদিখেত পাiেতছ না? িতিন আর আিম েয eক। িতিন েয hদয়মেধয্ d মেনর েগাচর। 
 
        "Thou hast seen me and not seen the Father? I and my Father are one! The 
kingdom of Heaven is within you! If I am pure enough I will also find in the heart 
of my heart, I and my Father are one. That was what Jesus of Nazareth said." 

-- Christ the Messenger. 
 
        ei বk ৃতামেধয্ sামী aনয্sেল বিলেতেছন, aবতারপুrষ ধমর্সংsাপেনর জনয্ যুেগ যুেগ েদহধারণ কেরন। 
যীসাs  kাiে র নয্ায় েদশকালেভেদ তাঁহারা aবতীণর্ হেয়ন। তাঁহারা মেন কিরেল আমােদর পাপ মাজর্না o মুিk 
িদেত (Vicarious atonement) পােরন। আমরা েযন তাঁহােদর সবর্দা পূজা কিরেত পাির। 
 
        "Let us, therefore, find God not only in Jesus of Nazareth, but in all the great 
ones that have preceded him, in all that came after him, and all that are yet to 
come. Our worship is unbounded and free. They are all manifestations of the same 
Infinite God. They were all pure and unselfish; they struggled, and gave up their 
lives for us, poor human beings. They all and each of them bore Vicarious 
atonement for every one of us and also for all that are to come hereafter." 

-- Christ the Messenger 
 

[jানেযাগ o sামী িবেবকানn ] 
 
        sামী েবদাnচচর্া কিরেত বিলেতন, িকnt েসi সে  oi চচর্া যাহা িবপদ তাহাo েদখাiয়া িদয়ােছন। ঠাকুর 
েযিদন ঠনঠিনয়ােত ীযুk শশধর পি েতর সিহত আলাপ কেরন, েসিদন নেরndািদ aেনক ভk uপিsত িছেলন; 
1884 ী ােb। 
 
        ঠাকুর বিলেলন, “jানেযাগo eযুেগ ভারী কিঠন। জীেবর eেক anগত pাণ, তােত আয়ু কম। আবার 
েদহবুিd েকান মেত যায় না। eিদেক েদহবুিd না েগেল eেকবাের bhjান হেব না। jানী বেলন, আিম েসi bh; 
আিম শরীর নi, আিম kুধা, তৃ া, েরাগ, েশাক, জn, মৃতুয্, সুখ, dঃখ e সকেলর পার। যিদ েরাগ, েশাক, সুখ, 
dঃখ, e-সব েবাধ েথেক তুিম jানী েকমন কের হেব? eিদেক কাঁটায় হাত েকেট যােc দরদর কের রk পড়েছ 
খুব লাগেছ -- aথচ বলেছ কi, হাত েতা কােট নাi। আমার িক হেয়েছ? 
 
        “তাi e-যুেগর পেk ভিkেযাগ। eেত aনয্ানয্ পেথর েচেয় সহেজ ঈ েরর কােছ যাoয়া যায়। jানেযাগ 
বা কমর্েযাগ আর aনয্ানয্ পথ িদয়াo ঈ েরর কােছ যাoয়া েযেত পাের, িকnt e-সব পথ কিঠন।” 
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        ঠাকুর আরo বিলয়ােছন, “কমর্ীেদর েযটুকু কমর্ বাকী আেছ, েসটুকু িন ামভােব কিরেব। িন াম কমর্ dারা 
িচt িd হেল ভিk আসেব, ভিk dারা ভগবানলাভ হয়।” 
 
        sািমo বিলেলন, “েদহবুিd থািকেত েসাঽহm  হয় না -- aথর্াৎ সব বাসনা েগেল, সব তয্াগ হেল তেব সমািধ 
হয়। সমািধ হেল তেব bhjান হয়। ভিkেযাগ সহজ o মধুর (natural and sweet) .” 
 
        "Jnana-yoga is grand, it is high philosophy; and almost every human being 
thinks curiously enough that he cab surely do everything required of him by 
Philosophy; but it is really very difficult to live truly the life of a philosopher. We 
are often apt to run into great dangers in trying to guide our life by philosophy. 
This world may be said to be divided between persons of demoniacal nature, who 
think the care-taking of the body to be-all and end-all of existence, and persons of 
godly nature, who realise that the body is simply a means to an end, an instrument 
intended for the culture of the soul. The devil can and indeed does quote the 
scriptures for his own purpose, and thus the way of knowledge often appears to 
offer justification to what the bad man does as much as it offers inducements to 
what the good man does. This is the great danger in Jnana-yoga. But Bhakti-yoga 
is natural, sweet and gentle; the Bhakta does not take such high flights as the 
Jnana-yogin, and therefore he is not apt to such big falls." 

-- Bhakti-yoga.  
 

[ ীরামকৃ  িক aবতার -- sামীজীর িব াস ] 
 
        ভারেতর মহাপুrষগণ (The Sages of India) সmেn sামীজী বk ৃতা িদয়ািছেলন, তাহােত 
aবতারপুrষিদেগর কথা aেনক বিলয়ােছন। ীরামচnd, ীকৃ , বুdেদব, রামানুজ, শ রাচাযর্, ৈচতনয্েদব 
সকেলর কথাi বিলেলন। ধেমর্র gািন হiয়া aধেমর্র aভুয্tান হiেল সাধুেদর পিরtােণর জনয্ o পাপাচার 
িবনােশর জনয্ আিম যুেগ যুেগ aবতীনর্ হi -- গীেতাk ভগবান ীকৃে র oi কথা udার কিরয়া বুঝাiেত 
লািগেলন -- 
 
        "Whenever virtue subsides and irreligion prevails, I create myself; for the 
protection of the good and for the destruction of all immorality I am coming from 
time to time." 

-- Sages of India. 
 
        আবার বিলেলন, গীতায় ীকৃ  ধমর্-সমnয় কিরয়ােছন, 
 
        "In the Gita we already hear the distant sound of the conflicts of sects, and the 
Lord comes in the middle to harmonise them all. He the great Preacher of 
harmony, the greatest Teacher of Harmony, Lord Krishna himself. 
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        “ ীকৃ  আবার বিলয়ােছন, stী, ৈবশয্, শূd, সকেলi পরমগিত লাভ কিরেবন; bাhণ-kিtয়েদর েতা কথাi 
নাi। 
 
        “বুdেদব দিরেdর ঠাকুর। সবর্ভূতsমাtানm । ভগবান সবর্ভূেত আেছন eiিট িতিন কােজ েদখাiেলন। 
বুdেদেবর িশষয্রা আtা জীবাtা e-সব মােনন নাi -- তাi শ রাচাযর্ আবার ৈবিদক ধেমর্র uপেদশ িদেলন। 
িতিন েবদােnর aৈdত মত, রামানুেজর িবিশ াৈdত মত বুঝাiেত লািগেলন। তাহার পর ৈচতনয্েদব েpমভিk 
িশখাiবার জনয্ aবতীণর্ হiেলন। শ র, রামানুজ জািত িবচার কিরয়ািছেলন, িকnt ৈচতনয্েদব তাহা কিরেলন না। 
িতিন বিলেলন, ভkেদর আবার জািত িক?” 
 
        eiবার sামীজী ঠাকুর ীরামকৃে র কথা বিলেতেছন -- শ েরর িবচারশিk o ৈচতনয্েদেবর েpমভিk 
eiবার eকাধাের মূিতর্মতী হiল, আবার ীকৃে র সবর্ধমর্-সমnয় বাতর্া েশানা েগল, আবার দীন দিরd পাপী 
তাপীর জনয্ বুdেদেবর নয্ায় eকজন knন কিরেতেছন, েশানা েগল; aবতারপুrষগণ েযন aসmূণর্ িছেলন। 
ঠাকুর ীরামকৃ  aবিতণর্ হiয়া তাঁহােদর পূণর্ কিরয়ােছন (fulfilment of all sages). 
 
        "The one (Sankara) had a great head, the other (Chaitanya) a large heart, and 
the time was ripe for one to be born, the embodiment of both his head and heart; 
the time was ripe for one to be born who in one body would have the brilliant 
intellect of Sankara and the wonderfully expansive, infinite heart of Chaitanya; one 
who would see in every sect the spirit working, the same God; one who would see 
God in every being, one whose heart would weep for the poor, for the weak, for the 
outcast, for the down-trodden, for every one in this world, inside India or outside 
India; and the same time whose grand brilliant intellect, would conceive of such 
noble thoughts as would harmonise all conflicting sects, not only in India but 
outside of India, and bring a marvellous harmony, the universal Religion of head 
and heart, into existence.  
 
        "Such a man was born, and I had the good fortune to sit at his feet for years. 
The time was ripe, it was necessary that such a man should be born, and he came; 
and the most wonderful part of it was that his life's work was just near a city which 
was full of western thought, a city which had run mad after these occidental ideas, 
a city which had become more Europeanised than any other city in India. There he 
lived, without any book-learning whatsoever; this great intellect never learnt even 
to write his own name, but the most brilliant graduates of our University found in 
him an intellectual giant. He was a strange man, this Ramakrishna Paramahamsa. It 
is a long, long story, and I have no time to tell anything about him to-night. Let me 
now only mention the great Sri Ramakrishna, the fulfilment of the Indian sages, the 
sage for the time, one whose teaching is just now at the present time most 
beneficial. And mark the Divine power working behind the man. Ths son of a poor 
priest, born in an out-of-the way village, unknown and unthought of, today is 
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worshipped literally by thousands in Europe and America, and to-morrow will be 
worshipped by thousands more. Who knows the plans of the Lord! Now my 
brothers, if you do not see the hand, the finger of Providence, it is because you are 
blind, born blind indeed." 

-- The Sages of India. 
 
        sামী আবার বিলেতেছন -- েয েবদময় েদববাণী ঋিষরা সরsতী তীের িনয়ািছেলন, েয বাণী িগিররাজ 
িহমালেয়র শৃে  শৃে  মহােযাগী তাপসেদর কেণর্ eকদা pিত িনত হiয়াছীল, েয বানী সবর্gাহী মহােবগমতী 
নদীর আকাের ীকৃ , ীবুd, ীৈচতনয্ নাম ধারণ কিরয়া মতর্য্েলােক aবতরণ কিরয়ািছল, আজ আবার েসi 
েদববাণী সকেল িনেতিছ। ei ভগবdাণীর মহাsnন alিদেনর মেধয্ সমg ভারত হiেত আরm কিরয়া 
সবর্sােন েপৗঁিছেব -- যতদূর িবsৃত েমিদনী। ei বাণী pিতিদন নবশিkেত শিkমতী হiেতেছ। ei েদববাণী পূবর্ 
পূবর্ যুেগ aেনকবার না িগয়ােছ, িকnt আজ যাহা আমরা িনেতিছ তাহা oi সমs বাণীর সমি ! 
(summation of them all). 
 
        "Once more the wheel is turning up, once more vibrations have been set in 
motion from India, which are destined at no distant day to reach the farthest limits 
of the earth. One voice has spoken, whose echoes are rolling on and gathering 
strength every day, a voice even mightier than those which have preceded it, for it 
is the summation of them all. Once more the voice, that spoke to the sages on the 
banks of the Sarswati, the voice whose echoes reverberated from peak to peak of 
the 'Father of Mountains' and descended upon the plains through Krishna, Buddha 
and Chaitanya, in all-carrying floods, has spoken again. Once more the doors have 
opened. Enter ye into the realms of light, the gates have been opened wide once 
more." 

-- Reply to Khetri address. 
 
        sামীজী আরo বিলেলন, আিম যিদ eকিটo ভাল কথা বিলয়া থািক -- আপনারা জািনেবন েয সমsi 
ঠাকুর ীরামকৃে র। যিদ িকছু কাঁচা কথা -- pমাদপূণর্ কথা -- বিলয়া থািক তাহা জািনেবন েস আমার। 
 
        "Only let me say now that if I have told you one word of Truth, it was his and 
his alone; and if I have told you many things which were not true, were not correct, 
which were not beneficial to the human race, they were all mine, and on me is the 
responsibility." 
 
        eirেপ sামী িবেবকানn ভারতবেষর্ নানাsােন aবতারপুrষ ীরামকৃে র আগমনবাতর্া েঘাষণা কিরেলন। 
েযখােন েযখােন মঠsাপনা হiয়ােছ, েসiখােনi তাঁহার িনতয্ েসবাপূজািদ হiেতেছ। আরিতর সময় sামীজীর 
রিচত sব সকল sােনi বাদয্ o সুর-সংেযােগ গীত হয়। ei sবমেধয্ sামী ঠাকুর ীরামকৃ েক িনgর্ণ সgণ 
িনর ন জগদী র বিলয়া সেmাধন কিরয়ােছন। আর বিলয়ােছন, েহ ভবসাগেরর কা ারী! তুিম নরrপ ধারণ কের 
আমােদর ভব-বnন খ ন কিরবার জনয্ েযােগর সহায় হiয়া আিসয়াছ! েতামার কৃপায় আমার সমািধ হiেতেছ। 
তুিম কািমনী-কা নতয্াগ করাiয়াছ। েহ ভkশরণ! েতামার পাদপেd আমার aনুরাগ দাo। েতামার পাদপd 
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আমার পরম সmদ। uহােক পাiেল ভবসাগর েগা েদর নয্ায় েবাধ হয়। 
 

sামীজী রিচত ীরামকৃ -আরািtক 
 

[িম  -- েচৗতাল ] 
 
 খ ন ভব-বnন, জগ-বnন বিn েতামায়। 
 িনর ন নরrপ ধর িনgর্ণ gণময় ৷৷ 
 েমাচন aঘদূষণ জগভষূণ িচd ঘনকায়। 
 jানা ন িবমল-নয়ন বীkেণ েমাহ যায় ৷৷ 
 ভাsর ভাবসাগর িচর-unদ েpমপাথার। 
 ভkাjর্ন-যুগলচরণ তারণ ভাব-পার ৷৷ 
 জৃিmত যুগ-ঈ র জগদী র েযাগ সহায়। 
 িনেরাধন সমািহত-মন িনরিখ তব কৃপায় ৷৷ 
 ভ ন dঃখগ ন কrণাঘন কমর্-কেঠার। 
 pাণাপর্ণ জগত-তারণ কৃnন কিলেডার ৷৷ 
 ব ন-কামকা ন aিতিনিnত-iিndয়রাগ। 
 তয্াগী র েহ নরবর! েদহ পেদ aনুরাগ ৷৷ 
 িনভর্য় গত সংশয় দৃঢ়িন য়-মানসবান। 
 িন ারণ-ভকত-শরণ তয্িজ জািত-কুল-মান ৷৷ 
 সmদ তব ীপদ ভব-েগা দ-বাির যথায়। 
 েpমাপর্ণ সম দরশন জগজন-dঃখ যায় ৷৷ 
 

[“েযi রাম, েযi কৃ , iদানীং েসi রামকৃ ।” ] 
 
        কাশীপুর uদয্ােন sামীজী ei মহাবােকয্ ঠাকুর ীরামকৃ  ীমুখ হiেত িনয়ািছেলন। ei মহাবাকয্ sরণ 
কিরয়া sামী িবলাত হiেত কিলকাতায় pতয্াগমেনর পর েবলুড় মেঠ eকিট sব রচনা কিরয়ািছেলন। sেব 
বিলেতেছন, -- িযিন আচ াল দীন-দিরেdর বnু জানকীবlভ, jান ভিkর aবতার ীরামচnd! িযিন আবার 

ীকৃ -rেপ কুrেkেt গীতাrপ গmীর মধুর িসংহনাদ কিরয়ািছেলন, িতিনi iদানীং pিথত পুrষ ীরামকৃ rেপ 
aবতীণর্ হiয়ােছন। 
 

oঁ নেমা ভগবেত রামকৃ ায় 
 
1 

 আচ ালাpিতহতরেয়া যসয্ েpমpবােহা 
 েলাকতীেতাঽপয্হহ ন জেহৗ েলাককলয্াণমাগর্m । 
 ৈtেলাকয্ঽপয্pিতমমিহমা জানকীpাণবেnা 
 ভkয্া jানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া েযা িহ রামঃ ৷৷ 
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2 
 sbীকৃতয্ pলয়কিলতmাহেবাtং মাহাnং 
 িহtা রািtং pকৃিতসহজামnতািমsিম াm । 
 িগতং শাnং মধরুমিপ যঃ িসংহনাদং জগজর্ 
 েসাঽয়ং জাতঃ pিথতপুrেষা রামকৃ িstদানীm  ৷৷ 
 
        আর eকিট েsাt েবলড়ুমেঠ o কাশী, মাdাজ, ঢাকা pভৃিত সকল মেঠ আরিতর সময় গীত হয়। 
 
        ei েsােt sামীজী বিলেতেছন -- েহ দীনবেnা, তুিম সgণ আবার িtgণাতীত, েতামার পাদপd িদন রািt 
ভজনা কিরেতিছ না, তাi েতামার আিম শরণাগত। আিম মুেখ ভজন কিরেতিছ, jানানুশীলন কিরেতিছ, িকnt 
িকছুi ধারণা হiেতেছ না তাi েতামার শরণাগত। েহ দীনবেnা, তুিম জগেতর eকমাt pাpবয্ বst, আিম েতামার 
শরণাগত। tেমব শরণং মম দীনবেnা! 
 
 o ঁ hীং ঋতং tমচেলা gণিজৎ gেণেডয্া। 
 ন-kিnবং সকrণং তব পাদপdm । 
 েমা-হ ষং বhকৃতং ন ভেজ যেতাঽহং 
 তsাttেমব শরণং মম দীনবেnা ! 1 ৷৷ 
 
 ভ-িkভর্গ  ভজনং ভবেভদকাির 
 গ-cnয্লং সুিবপুলং গমনায় তttm । 
 ব-েktাdৃতnt hিদ েম ন চ ভািত িকি ৎ 
 তsাttেমব শরনং মম দীনবেnা ! 2 ৷৷ 
 
 েত-জsরিn তরসা tিয় তৃpতৃ া 
 রা-েগ কৃেত ঋতপেথ tিয় রামকৃে । 
 ম-তর্য্ামৃতং তব পদং মরেণািসমর্নাশং 
 তsাttেমব শরনং মম দীনবেnা ! 3 ৷৷ 
 
 কৃ-তয্ং কেরািত কলুষং কুহকাnকাির 
 া-nং িশবং সুিবলং তব নাম নাথ। 
 য-সমাদহং tশরেণা জগেদকগময্ 
 তsাttেমব শরনং মম দীনবেnা ।। 4 ৷৷ 
 
        sামীজী আরিতর পর ীরামকৃে র pণাম িশখাiয়ােছন। uহােত ঠাকুরেক aবতার ে  বিলয়ােছন! 
 
 o ঁ sাপকায় চ ধমর্সয্ সবর্ধমর্srিপেণ। 
 aবতারবির ায় রামকৃ ায় েত নমঃ ৷৷ 
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েকশেবর সিহত দিkেণ র-মিnের 
 

pথম পিরেcদ 
 

1লা জানুয়াির, 1881, শিনবার, 18i েপৗষ, 1287 
 
        bাhসমােজর মােঘাৎসব সmুেখ। pতাপ, ৈtেলাকয্, জয়েগাপাল েসন pভৃিত aেনক bাhভk লiয়া 
েকশবচnd েসন ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত দিkেণ র-মিnের আিসয়ােছন। রাম, মেনােমাহন pভৃিত aেনেক 
uপিsত। 
 
        bাhভেkরা aেনেকi েকশেবর আিসবার আেগ কালীবািড়েতi আিসয়ােছন o ঠাকুেরর কােছ বিসয়া 
আেছন। সকেলi বয্s, েকবল দিkণিদেক তাকাiেতেছন, কখন েকশব আিসেবন, কখন েকশব জাহােজ কিরয়া 
আিসয়া aবতরণ কিরেবন। তাঁহার আসা পযর্n ঘের েগালমাল হiেত লািগল। 
 
        eiবার েকশব আিসয়ােছন। হােত diিট েবল o ফুেলর eকিট েতাড়া। েকশব ীরামকৃে র চরণ sশর্ 
কিরয়া oigিল কােছ রািখয়া িদেলন eবং ভূিম  হiয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুরo ভূিম  হiয়া pিতনমsার 
কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  আনেn হািসেতেছন। আর েকশেবর সিহত কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত সহােসয্) -- েকশব তুিম আমায় চাo িকnt েতামার েচলারা আমায় চায় না। 
েতামার েচলােদর বলিছলুম, eখন আমরা খচমচ কির, তারপর েগািবn আসেবন। 
 
        (েকশেবর িশষয্েদর pিত) -- “oiেগা, েতামােদর েগািবn eেসেছন। আিম eতkণ খচমচ করিছলুম, 
জমেব েকন। (সকেলর হাসয্) 
 
        “েগািবেnর দশর্ন সহেজ পাoয়া যায় না। কৃ যাtায় েদখ নাi, নারদ বয্াকুল হেয় যখন bেজ বেলন – 
‘pাণ েহ েগািবn মম জীবন’, তখন রাখাল সে  কৃ  আেসন। প ােত সখীগণ েগাপীগণ। বয্াকলু না হেল 
ভগবােনর দশর্ন হয় না। 
 
        (েকশেবর pিত) -- “েকশব তুিম িকছু বল; eরা সকেল েতামার কথা নেত চায়।” 
 
        েকশব (িবনীতভােব, সহােসয্) -- eখােন কথা কoয়া কামােরর িনকট ছঁুচ িবিk করেত আসা! 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তেব িক জােনা, ভেkর sভাব গাঁজােখােরর sভাব। তুিম eকবার গাঁজার কলেকটা 
িনেয় টানেল আিমo eকবার টানলাম। (সকেলর হাসয্) 
 
        েবলা 4টা বািজয়ােছ। কালীবািড়র নহবেত বাজনা না যাiেতেছ। 
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        ীরামকৃ  (েকশব pভৃিতর pিত) -- েদখেল েকমন সুnর বাজনা। তেব eকজন েকবল েপাঁ করেছ, আর-
eকজন নানা সুেরর লহরী তুেল কত রাগ-রািগণীর আলাপ করেছ। আমারo oi ভাব। আমার সাত েফাকর 
থাকেত েকন ধু েপাঁ করব -- েকন িধ েসাহং েসাহং করব। আিম সাত েফাকের নানা রাগ-রািগণী বাজাব। ধু 
bh bh েকন করব! শাn, দাসয্, বাৎসলয্, সখয্, মধুর সবভােব তাঁেক ডাকব -- আনn করব, িবলাস করব। 
 
        েকশব aবাk  হiয়া ei কথাgিল িনেতেছন। আর বিলেতেছন, jান o ভিkর erপ আ যর্, সুnর 
বয্াখয্া কখনo িন নাi। 
 
        েকশব ( ীরামকৃে র pিত) -- আপিন কতিদন erপ েগাপেন থাকেবন -- kেম eখােন েলােক েলাকারণয্ 
হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- o েতামার িক কথা। আিম খাi দাi থািক, তাঁর নাম কির। েলাক জড় করাকির আিম জািন 
না। েক জােন েতার গাঁigঁi, বীরভূেমর বামুন মুi। হনুমান বেলিছল -- আিম বার, িতিথ, নkt o-সব জািন না 
েকবল eক রামিচnা কির। 
 
        েকশব -- আcা, আিম েলাক জড় করব। িকnt আপনার eখােন সকেলর আসেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম সকেলর েরণুর েরণু। িযিন দয়া কের আসেবন, আসেবন। 
 
        েকশব -- আপিন যা বলুন, আপনার আসা িবফল হেব না। 
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িdতীয় পিরেcদ 
 
        eিদেক সংকীতর্েনর আেয়াজন হiেতেছ। aেনকgিল ভk েযাগ িদয়ােছন। প বটী হiেত সংকীতর্েনর দল 
দিkণিদেক আিসেতেছ। hদয় িশঙা বাজাiেতেছন। েগাপীদাস েখাল বাজাiেতেছন আর diজন করতাল 
বাজাiেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  গান ধিরেলন: 
 
 হিরনাম িনেস ের জীব যিদ সুেখ থাকিব। 
 সুেখ থাকিব ৈবকুে  যািব, oের েমাkফল সদা পািব ৷৷ 
      (হিরণাম gেণের) 
 েয নাম িশব জেপন প মুেখ 
 আজ েসi হিরনাম িদব েতােক। 
 
        ীরামকৃ  িসংহিবkেম নৃতয্ কিরেতেছন। eiবার সমািধs হiেলন। 
 
        সমািধভে র পর ঘের uপিব  হiয়ােছন। েকশব pভৃিতর সে  কথা কিহেতেছন। 
 

[সবর্ধমর্-সমnয় কথা ] 
 
        “সব পথ িদেয়i তাঁেক পাoয়া যায়। েযমন েতামরা েকu গািড়, েকu েনৗকা, েকu জাহােজ কের, েকu 
পদbেজ eেসছ, যার যােত সুিবধা, আর যার যা pকৃিত েসi aনুসাের eেসছ। uেdশয্ eক -- েকu আেগ 
eেসেছ, েকu পের eেসেছ। 
 

[ঈ রদশর্েনর uপায়, aহংকার তয্াগ ] 
 
        (েকশব pভৃিতর pিত) -- “uপািধ যতi যােব, ততi িতিন কােছ হেবন। uচুঁ িঢিপেত বৃি র জল জেম না। 
খাল জিমেত জেম; েতমিন তাঁর কৃপাবাির, েযখােন aহংকার, েসখােন জেম না। তাঁর কােছ দীনহীন ভাবi ভাল। 
 
        “খুব সাবধােন থাকেত হয়, eমন িক কাপড়েচাপেড়o aহংকার হয়। িপেল েরাগী েদেখিছ কালােপেড় 
কাপড় পেরেছ, aমিন িনধুবাবুর টpা গাiেছ! 
 
        “েকu বুট পেরেছ aমিন মুেখ iংরাজী কথা েবrেc! 
 
        “সামানয্ আধার হেল েগrয়া পরেল aহংকার হয়; eকটু trিট হেল েkাধ, aিভমান হয়।” 
 

[েভাগাn, বয্াকুলতা o ঈ রলাভ ] 
 
        “বয্াকুল না হেল তাঁেক েদখা যায় না। ei বয্াকুলতা েভাগাn না হেল হয় না। যারা কািমনী-কা েনর মেধয্ 
আেছ েভাগাn হয় নাi, তােদর বয্াকুলতা আেস না। 
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        “o-েদেশ hদেয়র েছেল সমs িদন আমার কােছ থাকত, চার-পাঁচ বছেরর েচেল। আমার সামেন eটা oটা 
েখলা করত, eকরকম ভুেল থাকত। যাi সnয্া হয় হয় aমিন বেল -- মা যাব। aিম কত বলতুম -- পায়রা িদব, 
ei সব কথা, েস ভুলত না; েকঁেদ েকঁেদ বলত -- মা যাব। েখলা-েটলা িকছুi ভাল লাগেছ না। আিম তার aবsা 
েদেখ কাঁদতুম। 
 
        “ei বালেকর মেতা ঈ েরর জনয্ কাnা। ei বয্াকুলতা। আর েখলা, খাoয়া িকছুi ভাল লােগ না। 
েভাগােn ei বয্াকুলতা o তাঁর জনয্ কাnা!” 
 
        সকেল aবাk  হiয়া িনঃশেb ei সকল কথা িনেতেছন। 
 
        সnয্া হiয়ােছ, ফরাশ আেলা jািলয়া িদয়া েগল। েকশব pভৃিত bাhভkগণ সকেল জলেযাগ কিরয়া 
যাiেবন। খাবার আেয়াজন হiেতেছ। 
 
        েকশব (সহােসয্) -- আজo িক মুিড়? 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- hd জােন। 
 
        পাতা পিড়ল। pথেম মুিড়, তারপর লুিচ, তারপর তরকাির। (সকেলর খুব আনn o হািস) সব েশষ হiেত 
রাত দশটা বািজয়া েগল। 
 
        ঠাকুর প বটীমূেল bাhভkগেণর সে  আবার কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্ েকশব pভৃিতর pিত) -- ঈ রলােভর পর সংসাের েবশ থাকা যায়। বুড়ী ছঁুেয় তারপর 
েখলা কর না। 
 
        “লােভর পর ভk িনিলর্p হয়, েযমন পাঁকাল মাছ। পাঁেকর িভতর েথেকo গােয় পাঁক েলেগ থােক না।” 
 
        pায় 11টা বােজ, সকেল যাiবার জনয্ aৈধযর্। pতাপ বলেলন, আজ রােt eখােন েথেক েগেল হয়। 
 
        ীরামকৃ  েকশবেক বিলেতেছন, আজ eখােন থাক না। 
 
        েকশব (সহােসয্) -- কাজ-টাজ আেছ; েযেত হেব। 
 
        ীরামকৃ  -- েকন েগা, েতামার আঁষচুবিড়র গn না হেল িক ঘুম হেব না। েমছুনী মালীর বািড়েত রােt 
aিতিথ হেয়িছল। তােক ফুেলর ঘের েত েদoয়ােত তার আর ঘুম হয় না। (সকেলর হাসয্) uসখুস করেছ, তােক 
েদেখ মািলনী eেস বলেল -- েকন েগা -- ঘুমুিcস িন েকন েগা? েমছুনী বলেল িক জািন মা েকমন ফুেলর গেn 
ঘুম হেc না, তুিম eকবার আঁষচুবিড়টা আিনেয় িদেত পার? তখন েমছুনী আঁষচুবিড়েত জল িছিটেয় েসi গn 
আ াণ করেত করেত িনdায় aিভভূত হল। (সকেলর হাসয্) 
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        িবদােয়র সময় েকশব ঠাকুেরর চরণ sশর্ কের eকিট ফুেলর েতাড়া gহণ কিরেলন o ভূিম  pণাম কিরয়া 
‘িবধােনর জয় হuক’ ei কথা ভkসে  বিলেত লািগেলন। 
 
        bাhভk জয়েগাপাল েসেনর গািড়েত েকশব uিঠেলন; কিলকাতায় যাiেবন।  
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সুেরেndর বািড়েত, মেনােমাহন-মিnের o রােজেndর বাটীেত 
ীরামকৃে র ভাগমন 

 
pথম পিরেcদ 

 
সুেরেndর বািড়েত ীরামকৃে র ভাগমন 

রাম, মেনােমাহন, ৈtেলাকয্ o মেহnd েগাsামী pভৃিত সে  
 
        আজ ীরামকৃ  ভkসে  সুেরেndর বািড়েত আিসয়ােছন। 1881 ী াb, আষাঢ় মােসর eকিদন। সnয্া 
হয় হয়। 
 
        ীরামকৃ  িকয়ৎkণ পূেবর্ ৈবকােল ীযুk মেনােমাহেনর বািড়েত eকটু িব াম কিরয়ািছেলন। 
 
        সুেরেndর িdতেলর ৈবঠকখানার ঘের ভেkরা আিসয়ােছন। মেহnd েগাsামী, েভালানাথ পাল iতয্ািদ 
pিতেবশীগণ uপিsত আেছন। ীযুk েকশব েসেনর আিসবার কথা িছল িকnt আিসেত পােরন নাi। bাhসমােজর 

ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল o আরo কতকgিল bাhভk আিসয়ােছন। 
 
        ৈবঠকখানা ঘের সতরি  o চাদর পাতা হiয়ােছ -- তার uপর eকখািন সুnর গািলচা o তািকয়া। ঠাকুরেক 
লiয়া সুেরnd oi গািলচার uপর বিসেত aনুেরাধ কিরেলন। 
 
        ীরামকৃ  বিলেতেছন, eিক েতামার কথা! ei বিলয়া মেহnd েগাsামীর পাে র্ বিসেলন। যd মিlেকর 
বাগােন যখন পারায়ণ হয় ীরামকৃ  সবর্দা যাiেতন। কয়মাস ধিরয়া পারায়ণ হiয়ািছল। 
 
        মেহnd েগাsামী (ভkেদর pিত) -- আিম eঁর িনকট কেয়ক মাস pায় সবর্দা থাকতাম। eমন মহৎ েলাক 
আিম কখনo েদিখ নাi। eঁর ভাব সকল সাধারণ ভাব নয়। 
 
        ীরামকৃ  (েগাsামীর pিত) -- o-সব েতামার িক কথা! আিম হীেনর হীন, দীেনর দীন; আিম তাঁর 
দাসানুদাস; কৃ i মহান। 
 
        “িযিন aখ  সিcদানn িতিনi ীকৃ । দূর েথেক েদখেল সমুd নীলবণর্ েদখায়, কােছ যাo েকান রঙ নাi। 
িযিনi সgণ, িতিনi িনgর্ণ; যাঁরi িনতয্, তাঁরi লীলা। 
 
        “ ীকৃ  িtভ  েকন? রাধার েpেম। 
 
        “িযিনi bh িতিনi কালী, আদয্াশিk সৃি -িsিত-pলয় করেছন। িযিন কৃ  িতিনi কালী। 
 
        “মূল eক -- তাঁর সমs, লীলা।” 
 

[ঈ রদশর্েনর uপায় ] 
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        তাঁেক দশর্ন করা যায়। d মন, d বুিdেত দশর্ন করা যায়। কািমনী-কা েন আসিk থাকেল মন মিলন 
হয়। 
 
        “মন িনেয় কথা। মন েধাপা ঘেরর কাপড়; েয রেঙ েছাপােব, েসi রঙ হেব! মেনেতi jানী, মেনেতi 
ajান। aমুক েলাক খারাপ হেয় েগেছ aথর্াৎ aমুক েলােকর মেন খারাপ রঙ ধেরেছ।” 
 
        ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল o aনয্ানয্ bাhভk eiবার আিসয়া আসন gহণ কিরেলন। 
 
        সুেরnd মালা লiয়া ঠাকুরেক পরাiেত আিসেলন। িতিন মালা হােত কিরয়া লiেলন -- িকnt দূের িনেkপ 
কিরয়া eকপােশ রািখয়া িদেলন। 
 
        সুেরnd arপূণর্ েলাচেন পি েমর বারাnায় িগয়া বিসেলন; সে  রাম o মেনােমাহন pভৃিত। সুেরnd 
aিভমােন বিলেতেছন; -- আমার রাগ হেয়েছ; রাঢ় েদেশর বামুন e-সব িজিনেসর মযর্াদা িক জােন! aেনক টাকা 
খরচ কের ei মালা; েkােধ বললাম সব মালা আর সকেলর গলায় দাo। eখন বুঝেত পারিছ আমার aপরাধ; 
ভগবান পয়সার েকu নয়; aহংকােররo েকu নয়! আিম aহংকারী, আমার পূজা েকন লেবন। আমার বাঁচেত icা 
নাi। 
 
        বিলেত বিলেত arধারা গ  বিহয়া পিড়েত লািগল o বুক ভািসয়া যাiেত লািগল। 
 
        eিদেক ঘেরর মেধয্ ৈtেলাকয্ গান গািহেতেছন। ীরামকৃ  মােতায়ারা হiয়া নৃতয্ কিরেতেছন। েয মালা 
েফিলয়া িদয়ািছেলন, েসi মালা তুিলয়া গলায় পিড়েলন। eক হােত মালা ধিরয়া, aপর হােত েদালােত েদালােত 
গান o নৃতয্ কিরেতেছন। -- 
 
 hদয় পরশমনী আমার -- 
 
        আখর িদেতেছন -- 
 
 (ভূষণ বািক িক আেছ ের!) 
 (জগৎ-চnd-হার পেরিছ!) 
 
        সুেরnd আনেn িবেভার -- ঠাকুর গলায় েসi মালা পিরয়া নািচেতেছন! মেন মেন বিলেতেছন, ভগবান 
দপর্হারী। িকnt কাঙােলর aিক েনর ধন! 
 
        ীরামকৃ  িনেজ গান ধিরেলন: 
 
 যােদর হির বলেত নয়ন ঝুের 
 তারা তারা dভাi eেসেছ ের। 
 (যারা মার েখেয় েpম যােচ) 
 (যারা আপিন েমেত জগৎ মাতায়) 
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 (যারা আচ ােল েকাল েদয়) 
 (যারা bেজর কানাi বলাi) 
 
        aেনকgিল ভk ঠাকুেরর সে  নৃতয্ কিরেতেছন। 
 
        সকেল uপিব  হiেলন o সদালাপ কিরেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  সুেরndেক বিলেতেছন, “আমায় িকছু খাoয়ােব না?” 
 
        ei বিলয়া গােtাtান কিরয়া anঃপুের গমন কিরেলন। েমেয়রা আিসয়া সকেল ভূিম  হiয়া aিত ভkভের 
pণাম কিরেলন। 
 
        আহারােn eকটু িব াম কিরয়া দিkেণ ের যাtা কিরেলন। 
 
        ীযুk সুেরেndর বািড়েত ঠাকুর ীরামকৃ  যখন ভাগমন কেরন ‘আষাঢ় মােসর eকিদন’ 1881 ী ােb 
তখন ীযুk েকশেবর আিসবার কথা িছল -- িকnt িতিন আিসেত পােরন নাi। িতিন pথম পুt o িdতীয় কনয্ার 
িববাহ িদবার uেদয্াগ কিরেতিছেলন। 
 
        1লা াবণ, 15i জুলাi, 1881 ( kবার), েকশব তাঁহার জামাতা কুচিবহােরর মহারাজার জাহােজ 
(Steam Yacht) কিরয়া aেনক bাhভk লiয়া কিলকাতা হiেত েসামড়া পযর্n েবড়াiয়ািছেলন।1 পেথ 
দিkেণ ের জাহাজ থামাiয়া পরমহংসেদবেক তুিলয়া লiেলন, সে  hদয়। 
 
        জাহােজ েকশব ৈtেলাকয্ pভৃিত bাhভkগণ, কমুার গেজndনারায়ণ, নেগnd pভৃিত। 
 
        িনরাকার bেhর কথা কিহেত কিহেত ীরামকৃ  সমািধs হiেলন। ীযুk ৈtেলাকয্ সানয্াল গান 
গািহেতেছন o েখাল, করতাল বািজেতেছ। সমািধভে র পর ঠাকুর গািহেতেছন: 
 
            শয্ামা মা িক কল কেরেছ। 
 েচৗdপুয়া কেলর িভতির কত র  েদখােতেছ। 
 
        জাহাজ িফিরবার সময় ঠাকুরেক দিkেণ ের নামাiয়া েদoয়া হiল। েকশব আিহরীেটালা ঘােট নািমেলন -- 
মs িজদবািড় sীট িদয়া পদbেজ ীযুk কালীচরণ বয্ানাজর্ীর বািড়েত িনমntেণ যাiেবন। 

                                                 
1 ীযুk নেগnd ei িববরণ মাsারেক d-িতন মাস পের বিলয়ািছেলন। বিলবার কেয়ক মাস পের মাsার ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন, 
েফbrয়াির, 1882 ী াb। 
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 ীরামকৃ  মেনােমাহন-মিnের  
েকশব েসন, রাম, সুেরnd, রােজnd িমt, ৈtেলাকয্ pভৃিত সে  

 
        ীযুk মেনােমাহেনর বাটী; 23নং িসমুিলয়া sীট; সুেরেndর বাটীর িনকট। আজ 3রা িডেসmর; শিনবার, 
1881 ী াb (19েশ agহায়ণ, 1288)। 
 
        ীরামকৃ  েবলা আnাজ 4টা সময় ভাগমন কিরয়ােছন। বাটীিট েছাট -- িdতল -- েছাট uঠান। ঠাকুর 
ৈবঠকখানা ঘের uপিব । eকতলা ঘর -- গিলর uপেরi ঘরিট। 
 
        ভবানীপুেরর ঈশান মুখুেযয্র সে  ীরামকৃ  কথা কিহেতেছন। 
 
        ঈশান -- আপিন সংসারতয্াগ কিরয়ােছন েকন? শােst সংসার আ মেক ে  বেলেছ। 
 
        ীরামকৃ  -- িক ভাল িক মn aত জািন না; িতিন যা করান তাi কির, যা বলান তাi বিল। 
 
        ঈশান -- সবাi যিদ সংসারতয্াগ কের, তাহেল ঈ েরর িবrেd কাজ করা হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- সbাi তয্াগ করেব েকন? আর তাঁর িক icা েয, সকেলi িশয়াল-কুকুেরর মেতা কািমনী-
কা েন মুখ জুবের থােক? আর িক িকছু icা তাঁর নয়? েকাn টা তাঁর icা, েকাn টা aিনcা িক সব েজেনছ? 
 
        “তাঁর icা সংসার করা তুিম বলছ। যখন stী পুt মের তখন ভগবােনর icা েদখেত পাo না েকন? যখন 
েখেত পাoনা -- দািরd -- তখন ভগবােনর icা েদখেত পাo না েকন? 
 
        “তাঁর িক icা মায়ােত জানেত েদয় না। তাঁর মায়ােত aিনতয্েক িনতয্ েবাধ হয়, আবার িনতয্েক aিনতয্ 
েবাধ হয়। সংসার aিনতয্ -- ei আেছ ei নাi িকnt তাঁর মায়ােত েবাধ হয়, ei িঠক। তাঁর মায়ােতi আিম কতর্া 
েবাধ হয়; আর আমার ei সব stী-পুt, ভাi-ভিগনী, বাপ-মা, বািড়-ঘর -- ei সব আমার েবাধ হয়। 
 
        “মায়ােত িবদয্া aিবদয্া di আেছ। aিবদয্ার সংসার ভুিলেয় েদয় আর িবদয্ামায়া -- jান, ভিk, সাধুস  -
- ঈ েরর িদেক  লেয় যায়। 
 
        “তাঁর কৃপায় িযিন মায়ার aতীত, তাঁর পেk সব সমান -- িবদয্া aিবদয্া সব সমান। 
 
        “সংসার আ ম েভােগর আ ম। আর কািমনী-কা ন েভাগ িক আর করেব? সেnশ গলা েথেক েনেম েগেল 
টক িক িমি  মেন থােক না। 
 
        “তেব সকেল েকন তয্াগ করেব? সময় না হেল িক তয্াগ হয়? েভাগাn হেয় েগেল তেব তয্ােগর সময় হয়। 
েজার কের েকu তয্াগ করেত পাের? 



1881, 3রা িডেসmর 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        “eকরকম ৈবরাগয্ আেছ, তােক বেল মকর্ট ৈবরাগয্, হীনবুিd েলােকর oi ৈবরাগয্ হয়। রাঁড়ীপুিত (িবধবার 
েছেল), মা সুতা েকেট খায় -- েছেলর eকটু কাজ িছল, েস কাজ েগেছ -- তখন ৈবরাগয্ হল, েগrয়া পরেল, কাশী 
চেল েগল। আবার িকছুিদন পের পt িলখেছ -- আমার eকিট কমর্ হiয়ােছ, দশ টাকা মািহনা; oরi িভতর 
েসানার আংিট আর জামা-েজাড়া েকনবার েচ া করেছ। েভােগর icা যােব েকাথায়?” 
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        bাhভkগণ সে  েকশব আিসয়ােছন। ীরামকৃ  pা েণ বিসয়া আেছন। েকশব আিসয়া aিত ভিkভােব 
pণাম কিরেলন। ঠাকুেরর বামিদেক েকশব বিসেলন আর দিkণিদেক রাম uপিব । 
 
        িকয়ৎকাল ভাগবত পাঠ হiেত লািগল। 
 
        পাঠােn ঠাকুর কথা কিহেতেছন। pা েণর চতুিদর্েক গৃহs ভkগণ বিসয়া আেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর pিত) -- সংসােরর কমর্ বড় কিঠন; বনবন কের ঘুরেল মাথা ঘুের েযমন ajান হেয় 
পেড়। তেব খুঁিট ধের ঘুরেল আর ভয় নাi। কমর্ কর িকnt ঈ রেক ভুল না। 
 
        “যিদ বল, েযকােল eত কিঠন? uপায় িক? 
 
        “uপায় aভয্াসেযাগ। o-েদেশ ছুেতারেদর েমেয়রা েদখিছ, তারা eকিদেক িচঁেড় কুটেছ, েঢঁিক পড়বার ভয় 
আেছ হােত; আবার েছেলেক মাi িদেc; আবার খিরdারেদর স র কতা কiেছ; বলেছ -- েতামার যা পাoনা 
আেছ িদেয় েযo। 
 
        “ন  েমেয় সংসােরর সব কাজ কের, িকnt সবর্দা uপপিতর িদেক মন পেড় থােক। 
 
        “তেব eটুকু হবার জনয্ eকটু সাধন চাi। মােঝ মােঝ িনজর্েন িগেয় তাঁকর ডাকেত হয়। ভিkলাভ কের 
কমর্ করা যায়। ধু হােত কাঁঠাল ভাঙেল হােত আঠা লাগেব -- হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙেল আর আঠা লাগেব 
না।” 
 
        eiবার pা েণ গান হiেতেছ। kেম ীযুk ৈtেলাকয্o গান গািহেতেছন: 
 
 জয় জয় আনnময়ী bhrিপণী। 
 
        ঠাকুর আনেn নািচেতেছন। সে  সে  েকশবািদ ভkগণ নািচেতেছন। শীতকাল, ঠাকুেরর গােয় ঘাম েদখা 
িদেতেছ। 
 
        কীতর্নানেnর পর সকেল uপেবশন কিরেল ীরামকৃ  িকছু খাiেত চািহেলন। িভতর হiেত eকিট থালা 
কিরয়া িম াnািদ আিসল। েকশব oi থালাখানা ধিরয়া রিহেলন, ঠাকুর খাiেত লািগেলন। েকশব জলপাto 
oirপ ধিরেলন; গামছা িদয়া মুখ মুছাiয়া িদেলন। তৎপের বয্জন কিরেত লািগেলন। 
 
        ীরামকৃ  eiবার সংসাের ধমর্ হয় িকনা আবার েসi কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (েকশবািদর pিত) -- যারা সগসাের তাঁেক ডাকেত পাের, তারা বীরভk। মাথায় িবশ মন 
েবাঝা, তবু ঈ রেক পাবার েচ া করেছ। eরi নাম বীরভk। 
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        “যিদ বল eিট aিত কিঠন। কিঠন হেলo ভগবােনর কৃপায় িকনা হয়। aসmবo সmব হয়। হাজার বছেরর 
anকার ঘের যিদ আেলা আেস, েস িক eকটু eকটু কের আসেব? eকবাের ঘর আেলািকত হেব।” 
 
        ei সকল আশার কথা িনয়া েকশবািদ গৃহs ভkগণ আনn কিরেতেছন। 
 
        েকশব (রােজnd িমেtর pিত, সহােসয্) -- আপনার বািড়েত erপ eকিদন হেল েবশ হয়। 
 
        রােজnd -- আcা তােতা েবশ! রাম, েতামার uপর সব ভার। 
 
        রােজnd, রাম o মেনােমাহেনর েমেসামশাi। 
 
        eiবার ঠাকুরেক uপের anঃপুের লiয়া যাoয়া হiেতেছ। েসখােন িতিন েসবা কিরেবন। মেনােমাহেনর 
মাতাঠাকুরাণী শয্ামাসুnরী সমs আেয়াজন কিরয়ােছন। ীরামকৃ  আসন gহণ কিরেলন। নানািবধ িম াnািদ 
uপােদয় খাদয্dবয্ েদিখয়া ঠাকুর হািসেত লািগেলন o খাiেত খাiেত বিলেতেছন -- আমার জনয্ eত কেরেছা। 
eক gাস বরফ জলo কােছ িছল। 
 
        েকশবািদ ভkগণ pা েণ বিসয়া খাiেতেছন। ঠাকুর িনেচ আিসয়া তাঁহািদগেক খাoয়াiেত লািগেলন। 
তাঁহােদর আনেnর জনয্ লুিচম ার গান গািহেতেছন o নািচেতেছন। 
 
        eiবার দিkেণ র যাtা কিরেবন। েকশবািদ ভkগণ তাঁহােক গািড়েত তুিলয়া িদেলন o পদধূিল gহণ 
কিরেলন। 
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ীরামকৃ  রােজেndর বািড়েত 
রাম, মেনােমাহন, েকশব েসন pভৃিত ভkসে ; 1881 ী াb 

 
        রােজnd িমেtর বাটী ঠনঠেন েবচু চাটুেজয্র গিল। মেনােমাহেনর বাটীেত uৎসেবর িদন ীযুk েকশব 
রােজndবাবুেক বিলয়ািছেলন, আপনার বািড়েত eirপ eকিদন uৎসব হয়, েবশ হয়। রােজnd আনিnত হiয়া 
তাহার uেদয্াগ কিরেতেছন। 
 
        আজ শিনবার, 10i িডেসmর, 1881 ী াb, 26েশ agহায়ণ, 1288। আজ uৎসব হiেব িsর হiয়ােছ। 
খুব আনn -- aেনক ভk আিসেবন -- েকশব pভৃিত bাhভkগণo আিসেবন। 
 
        eমন সময় bাhভk ভাi aেঘারনােথর মৃতুয্সংবাদ uমানাথ রােজndেক জানাiেল। aেঘারনাথ লk্েণৗ 
নগের রাত dটার সময় শরীরতয্াগ কিরয়ােছন, েসi রােti তারেযােগ ei সংবাদ আিসয়ােছ। 8i িডেসmর, 
24েশ agহায়ণ। uমানাথ পর িদেনi oi সংবাদ লiয়া আিসয়ােছন। েকশবািদ bাhভkগণ aেশৗচ gহণ 
কিরয়ােছন -- শিনবাের তাঁহারা েকমন কিরয়া আিসেবন, রােজnd িচিnত হiেলন। 
 
        রাম রােজndেক বিলেতেছন -- আপিন েকন ভাবেছন? েকশববাবু নাi বা eেলন। ঠাকুর আিসেতেছন -- 
আপিন িক জােনন না িতিন সবর্দা সমািধs, ঈ রেক pতয্k কিরেতেছন, -- যাঁর আনেn জগৎ আনn আsাদন 
করেছ। 
 
        রাম, রােজnd, রাজেমাহন, মেনােমাহন েকশেবর সে  েদখা কিরেলন। েকশব বিলেলন, “কi, আিম eমন 
কথা বিল নাi েয আিম যাব না। পরমহংস মহাশয় আসেবন আর আিম যাব না? aবশয্ যাব; aেশৗচ হেয়েছ, তা 
আলাদা জায়গায় বেস খাব।” 
 
        েকশব রােজnd pভৃিত ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। ঘের ীরামকৃে র সমািধিচt টা ান িছল। 
 
        রােজnd (েকশেবর pিত) -- পরমহংস মহাশয়েক aেনেক বেল ৈচতেনয্র aবতার। 
 
        েকশব (সমািধিচt েদিখয়া) -- erপ সমািধ েদখা যায় না। যী ী , মহmদ, ৈচতনয্ eঁেদর হত। 
 
        েবলা 3টার সময় মেনােমাহেনর বাটীেত ীরামকৃ  আিসয়ােছন। েসখােন িব াম কিরয়া eকটু জলেযাগ 
কিরেলন। সুেরnd বিলেতেছন -- আপিন কল েদখেবন বেলিছেলন -- চলুন! তাঁহােক গািড় কিরয়া সুেরnd েব ল 
ফেটাgাফােরর িুডoেত লiয়া েগেলন। ফেটাgাফার েদখাiেলন িকrেপ ছিব েতালা হয়। কাঁেচর িপছেন কালী 
(Silver Nitrate) মাখান হয়; তারপর ছিব uেঠ। 
 
        ঠাকুেরর ছিব লoয়া হiেতেছ -- aমিন িতিন সমািধs হiেলন। 
 
        eiবার ঠাকুর রােজnd িমেtর বাটীেত আিসয়ােছন। রােজnd পুরাতন েডপুিট ময্ািজেsট। 
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        ীযুk মেহnd েগাsামী বাটীর pা েণ ভাগবত পাঠ কিরেতেছন। aেনক ভk uপিsত -- েকশব eখনo 
আিসয়া েপৗঁছান নাi। ীরামকৃ  কথা কিহেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (ভkেদর পিত) -- সংসাের হেব না েকন? তেব বড় কিঠন। আজ বাগবাজােরর পুল হেয় eলাম। 
কত বnেনi েবঁেধেছ। eকটা বnন িছঁড়েল পুেলর িকছু হেব না। আরo aেনক িশকল িদেয় বাঁধা আেছ -- তারা 
েটেন রাখেব। েতমিন সংসারীেদর aেনক বnন। ভগবােনর কৃপা বয্িতেরেক েস বnন যাবার uপায় নাi। 
 
        “তাঁেক দশর্ন করেল আর ভয় নাi; তাঁর মায়ার িভতর িবদয্া-aিবদয্া di আেছ; -- দশর্েনর পর িনিলর্p 
হেত পাের। পরমহংস aবsায় িঠক েবাধ হয়। dেধ জেল আেছ, হাঁেস েযমন dধ িনেয় জল তয্াগ কের। হাঁস পাের 
িকnt শািলক পাের না।” 
 
        eকজন ভk -- তেব সংসারীর uপায় িক? 
 
        ীরামকৃ  -- grবােকয্ িব াস। তাঁর বাকয্ aবলmন; তাঁর বাকয্rপ খঁুিট ধের েঘােরা, সংসােরর কাজ 
কেরা। 
 
        “grেক মানুষবুিd করেত নাi। সিcদানni grrেপ আেসন। grর কৃপায় i েক দশর্ন হয়, তখন gr 
i েত লীন হেয় যান। 
 
        “সরল িব ােস িক না হয়। grপুেtর anpাশেন -- িশেষয্রা েয েযমন পাের, uৎসেবর আেয়াজন করেছ। 
eকিট গরীব িবধবা েসo িশষয্া। তার eকিট গr আেছ, েস eকঘিট dধ eেনেছ। gr মেন করিছেলন েয dেধর 
ভার oi েমেয়িট লেব। িবরk হেয় েস যা eেনিছল েফেল িদেল আর বলেল -- তুi জেল ডুেব মরেত পািরস িন? 
েমেয়িট ei grর আjা মেন কের নদীর ধাের ডুবেত েগল। তখন নারায়ণ দশর্ন িদেলন; আর pসn হেয় বলেলন 
-- ei পাtিটেত দিধ আেছ, যতi ঢালেব ততi েবrেব, gr সnt  হেবন। eবং েসi পাtিট েদoয়া হেল gr 
aবাk । আর সমs িববরণ েন নদীর ধাের eেস েমেয়িটেক বলেলন -- নারায়ণেক যিদ আমােক দশর্ন না করাo 
তেব আিম ei জেলেত pাণতয্াগ করব। নারায়ণ দশর্ন িদেলন, িকnt gr েদখেত েপেলন না। েমেয়িট তখন 
বলেল, pভু grেদবেক যিদ দশর্ন না েদন আর তাঁর শরীর যিদ যায় েতা আিমo শরীরতয্াগ করব; তখন নারায়ণ 
eকবার grেক েদখা িদেলন। 
 
        “েদখ grভিk থাকেল িনেজরo দশর্ন হল আবার grেদেবরo হল। 
 
        “তাi বিল -- যদয্িপ আমার gr ঁড়ীবািড় যায়, 
          তথািপ আমার gr িনতয্ানn রায়। 
 
        “সকেলi gr হেত চায়, িশষয্ হেত বড় েকহ চায় না। িকnt েদখ uচুঁ জিমেত বৃি র জল জেম না। িনচু 
জিমেত -- খাল জিমেত জেম। 
 
        “gr েয নামিট েদেবন িব াস কের েস নামিট লেয় সাধন-ভজন করেত হয়।” 
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        “েয শামুেকর েভতর মুkা তেয়র হয়, eমিন আেছ, েসi শামুক sাতী-নkেtর বৃি র জেলর জনয্ pstত 
হেয় থােক। েসi জল পড়েল eেকবাের aতল জেল ডুেব চেল যায়, যতিদন না মুkা হয়।” 
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প ম পিরেcদ 
 
        aেনকgিল bাhভk আিসয়ােছন েদিখয়া ঠাকুর বিলেতেছন -- 
 
        “bাhসভা না েশাভা? bাhসমােজ িনয়িমত uপাসনা হয়, েস খুব ভাল; িকnt ডুব িদেত হয়। ধু uপাসনা, 
েলকচাের হয় না। তাঁেক pাথর্না করেত হয়, যােত েভাগাসিk চেল িগেয় তাঁর পাদপেd dাভিk হয়। 
 
        “হািতর বািহেরর দাঁত আেছ আবার িভতেরর দাঁতo আেছ। বািহেরর দাঁেত েশাভা, িকnt িভতেরর দাঁেত 
খায়। েতমিন িভতের কািমনী-কা ন েভাগ করেল ভিkর হািন হয়। 
 
        “বািহের েলকচার iতয্ািদ িদেল িক হেব? শকুিন uপের uেঠ িকnt ভাগােড়র িদেক নজর। হাoয়াi hস কের 
pথেম আকােশ uেঠ যায় িকnt পরkেণi মািটেত পেড় যায়। 
 
        “েভাগাসিk তয্াগ হেল শরীর যাবার সময় ঈ রেকi মেন পড়েব। তা না হেল ei সংসােরর িজিনসi মেন 
পড়েব -- stী, পুt, গৃহ, ধন, মানসmম iতয্ািদ। পািখ aভয্াস কের রাধাকৃ  েবাল বেল। িকnt েবড়ােল ধরেল কয্াঁ 
কয্াঁ কের। 
 
        “তাi সবর্দা aভয্াস করা দরকার। তাঁর নামgণকীতর্ন, তাঁর ধয্ান, িচnা, আর pাথর্না -- েযন েভাগাসিk 
যায় আর েতামার পাদপেd মন হয়। 
 
        “erপ সংসারী েলাক, সংসাের দাসীর মেতা থােক, সব কমর্ কাজ কের, িকnt েদেশ মন পেড় থােক। aথর্াৎ 
ঈ েরর uপর মন েরেখ কমর্gিল কের। সংসার করেত েগেলi গােয় পাঁক লােগ। িঠক ভk সংসারী পাঁকাল মােছর 
মেতা, পাঁেক েথেকo গা পাঁকশূনয্। 
 
        “bh o শিk aেভদ। তাঁেক মা বেল ডাকেল শী  ভিk হয়, ভালবাসা হয়।” 
 
        ei বিলয়া ীরামকৃ  গান ধিরেলন: 
 
 শয্ামাপদ আকােশেত মন ঘুিড়খানা uিড়েতিছল। 
 কলুেষর কুবাতাস েখেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল।। 
 
        গান - যেশাদা নাচােতা েগা মা বেল নীলমিণ 
 েস েবশ লুকািল েকাথা করালবদিন।। 
 
        ঠাকুর uিঠয়া নৃতয্ কিরেতেছন o গান গািহেতেছন। ভেkরাo uিঠয়ােছন। 
 
        ীরামকৃ  মুhমুর্h সমািধs হiেতেছন। সকেলi eকদৃে  েদিখেতেছন আর িচtপুtিলকার নয্ায় দাঁড়াiয়া 
আেছন। 
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        ডাkার dকিড় সমািধ িকrপ পরীkা কিরবার জনয্ চেk আঙুল িদেতেছন। তাহা েদিখয়া ভেkরা aিতশয় 
িবরk হiেলন। 
 
        e adুত সংকীতর্ন o নৃেতয্র পর সকেল আসন gহণ কিরেলন। eমন সময় েকশব আরo কেয়কিট 
bাhভk লiয়া আিসয়া uপিsত। ঠাকুরেক pণাম কিরয়া আসন gহণ কিরেলন। 
 
        রােজnd (েকশেবর pিত) -- চমৎকার নৃতয্গীত হল। 
 
        ei কথা বিলয়া ীযুk ৈtেলাকয্েক আবার গান গািহেত aনুেরাধ কিরেলন। 
 
        েকশব (রােজেndর pিত) -- যখন পরমহংস মশায় বেসেছন, তখন েকানমেত কীতর্ন জমেব না। 
 
        গান হiেত লািগল। ৈtেলাকয্ o bাhভেkরা গান গািহেত লািগেলন: 
 
 মন eকবার হির বল হির বল হির বল। 
 হির হির হির বেল ভবিসnু পাের চল।। 
 জেল হির, sেল হির, চেnd হির, সূেযর্ হির, 
 aনেল aিনেল হির, হিরময় e ভূম ল।। 
 
        ীরামকৃ  o ভkেদর খাoয়ার জনয্ িdতেল uেদয্াগ হiেতেছ। eখনo িতিন pা েন বিসয়া েকশেবর 
সিহত কথা বিলেতেছন। রাধাবাজােরর ফেটাgাফারেদর oখােন িগয়ািছেলন -- েসi সব কথা। 
 
        ীরামকৃ  (েকশেবর pিত সহােসয্) -- আজ েবশ কেল ছিব েতালা েদেখ eলুম। eকিট েদখলমু েয ধু 
কােচর uপর ছিব থােক না। কােচর িপেঠ eকটা কািল মািখেয় েদয়, তেব ছিব থােক। েতমিন ঈ রীয় কথা ধু 

েন যািc; তােত িকছু হয় না, আবার তৎkণাৎ ভুেল খায়; যিদ িভতের aনুরাগ ভিkrপ কািল মাখান থােক তেব 
েস কথাgিল ধারণা হয়। নেচৎ েন আর ভুেল যায়। 
 
        eiবার ঠাকুর িdতলায় আিসয়ােছন। সুnর কােপর্েটর আসেন তাঁহােক বসান হiল। 
 
        মেনােমাহেনর মাতাঠাকুরানী শয্ামাসুnরী েদবী পিরেবশন কিরেতেছন। মেনােমাহন বিলয়ােছন -- “আমার 
েsহময়ী জননী সা া  pিণপাত কিরেলন o ঠাকুরেক খাoয়াiেলন।” রাম pভৃিত খাবার সময় uপিsত িছেলন। 
 
        েয ঘের ঠাকুর খাiেতেছন, েসi ঘেরর সmুেখর দালােন েকশব pভৃিত ভkরা খাiেত বিসয়ােছন। 
 
        oi িদবেস েবচু চাটুেজয্র sীেটর ৺শয্ামসুnর িবgেহর েসবক ীৈশলজাচরণ চাটুেজয্ uপিsত িছেলন। iিন 
কেয়কমাস হiল পরেলাকগত হiয়ােছন। 
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িসমুিলয়া bাhসমােজর মেহাৎসেব ীরামকৃ  
 

pথম পিরেcদ 
 

রাম, েকশব, নেরnd pভৃিত ভkসে  
 
        আজ ীরামকৃ  িসমুিলয়া bাhসমােজর সাংবাৎসিরক মেহাৎসেব ভkসে  আিসয়ােছন। jান েচৗধুরীর 
বািড়েত মেহাৎসব হiেতেছ। 1লা জানুয়াির, 1882 ী াb, রিববার, েবলা 5টা হiেব। (18i েপৗষ, 1288) 
 
        ীযুk েকশব েসন, রাম, মেনােমাহন, বলরাম, bাhভk রাজেমাহন, jান েচৗধুরী, েকদার, bাhভk 
কািnবাবু, কািলদাস সরকার, কািলদাস মুেখাপাধয্ায়, নেরnd, রাখাল pভৃিত aেনক ভk uপিsত। 
 
        নেরnd, রাম pভৃিতর সে  িগয়া েকবল কয়িদন মাt হiল ঠাকুরেক দিkেণ ের দশর্ন কিরয়ােছন। আজo 
ei uৎসেব েযাগদান কিরয়ােছন। িতিন িসমুিলয়া bাhসমােজ মেধয্ মেধয্ আিসেতন o েসখােন গান o uপাসনা 
কিরেতন। 
 
        bাhসমােজর পdিত aনুসাের uপাসনা হiেব। 
 
        pথেম িকছু পাঠ হiল। নেরnd গাiেত পােরন, তাঁহােক গান গাiেত aনুেরাধ করােত িতিনo গান গািহেলন। 
 
        সnয্া হiল। iঁেদেশর েগৗরী পি ত েগrয়াপরা bhচারীেবেশ আিসয়া uপিsত। 
 
        েগৗরী -- েকাথা েগা পরমহংস বাবু? 
 
        িকয়ৎkণ পের েকশব bাhভkগণ সে  আিসয়া েপৗঁিছেলন o ভূিম  হiয়া ীরামকৃ েক pণাম কিরেলন। 
সকেলi দালােনর uপর uপিব ; পরsর আনn কিরেতেছন। চতুর্িদেক সংসারী ভkগণেক uপিব  েদিখয়া 
ঠাকুর হািসেত হািসেত বিলেতেছন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- তা সংসাের হেব না েকন? তেব িক জান, মন িনেজর কােছ নাi। িনেজর কােছ মন 
থাকেল তেব েতা ভগবানেক েদেব। মন বnক িদেয়ছ; কািমনী-কা েন বnক! তাi সবর্দা সাধুস  দরকার। 
 
        “মন িনেজর কােছ eেল তেব সাধন-ভজন হেব। সবর্দাi grর স , grেসবা, সাধুস  pেয়াজন। হয় 
িনজর্েন রাতিদন তাঁর িচnা, নয় সাধুস । মন eকলা থাকেল kেম  হেয় যায়। 
 
        “eক ভাঁড় জল যিদ আলাদা েরেখ দাo, kেম িকেয় যােব! িকnt গ াজেলর িভতর যিদ oi ভাঁড় ডুিবেয় 
রােখা, তাহেল কেব না! 
 
        “কামারশালার েলাহা আgেন েবশ লাল হেয় েগল। আবার আলাদা কের রােখা, েযমন কােলা েলাহা, েতমিন 
কােলা। তাi েলাহােক মেধয্ মেধয্ হাপের িদেত হয়। 
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        “আিম কতর্া, আিম করিছ তেব সংসার চলেছ; আমার গৃহ পিরজন -- e সকল ajান! আিম তাঁর দাস, 
তাঁর ভk, তাঁর সnান -- e খুব ভাল। 
 
        “eেকবাের আিম যায় না। ei িবচার কের uিড়েয় িদc, আবার কাটা ছাগল েযমন eকটু ভয্া ভয্া কের হাত 
পা নােড়, েসi রকম েকাথা েথেক আিম eেস পেড়। 
 
        “তাঁেক দশর্ন করবার পর, িতিন েয আিম েরেখ েদন, তােক বেল পাকা আিম। 
 
        “েযমন তরবার পরশমিণ ছঁুেয়েছ, েসানা হেয় িগেয়েছ। তার dারা আর িহংসার কাজ হয় না!” 
 
        ীরামকৃ  ঠাকুরদালােনর uপর বিসয়া সকল কথা কিহেতেছন। েকশব pভৃিত ভkগণ িনsb হiয়া 

িনেতেছন। রাত 8টা হiয়ােছ। িতনবার ঘnা (Warning bell) বািজল, যাহােত uপাসনা আরm হয়। 
 
        ীরামকৃ  (েকশব pভৃিতর pিত) -- e িক! েতামােদর uপাসনা হেc না! 
 
        েকশব -- আর uপাসনা িক হেব? ei েতা সব হেc। 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, েযমন পdিত েসiরকম হক। 
 
        েকশব -- েকন ei েতা েবশ হেc। 
 
        ীরামকৃ  aেনক বলােত েকশব uিঠয়া uপাসনা আরm কিরেলন। 
 
        uপাসনা মেধয্ ঠাকুর হঠাৎ দ ায়মান -- সমািধs হiয়ােছন। 
 
        bাhভkগণ গান গািহেতেছন: 
 
 মন eকবার হির বল হির বল হির বল। 
 হির হির হির বেল ভবিসnু পাের চল ৷৷ 
 জেল হির sেল হির, aনেল aিনেল হির। 
 চেnd হির, সূেযর্ হির, হিরময় ei ভূম ল।। 
 
        ীরামকৃ  eখনo ভাবs হiয়া দ ায়ামন। েকশব aিত সnপর্েণ তাঁহার হাত ধিরয়া দালান হiেত pা েণ 
নািমেলন। 
 
        গান চিলেতেছ। eiবার ঠাকুর গােনর সে  নৃতয্ কিরেতেছন। চতুিদর্েক ভkগণo নািচেতেছন। 
 
        jানবাবুর িdতেলর ঘের ীরামকৃ , েকশব pভৃিতেক জল খাoয়াবার আেয়াজন হiেতেছ। 
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        তঁহারা জলেযাগ কিরয়া আবার িনেচ নািময়া বিসেলন। ঠাকুর কথা কিহেত কিহেত আবার গান গািহেতেছন। 
েকশবo েসi সে  েযাগ িদয়ােছন -- 
 
 মজেলা আমার মন মরা শয্ামাপদ নীল কমেল। 
 যত িবষয় মধু তুc হল কামািদ কুসুম সকেল ৷৷ 
 
        গান - শয্ামাপদ আকােশেত মন ঘুিড় খান uিড়েতিছল। 
 কলুেষর কুবাতাস েখেয় েগাpা েখেয় পেড় েগল ৷৷ 
 
        ঠাকুর েকশব dজেনi মািতয়া েগেলন। আবার সকেল িমিলয়া গান o নৃতয্, রািt িdpহর পযর্n। 
 
        eকটু িব াম কিরয়া ঠাকুর েকশবেক বিলেতেছন -- েতামার েছেলর িববােহর িবদায় পািঠেয়িছেল েকন? 
েফরত eেনা -- আিম o-সব িনেয় িক করব? 
 
        েকশব ঈষৎ হািসেতেছন। ঠাকুর আবার বিলেতেছন -- আমার নাম কাগেজ pকাশ কর েকন? বi িলেখ, 
খবেরর কাগেজ িলেখ, কাrেক বেড়া করা যায় না। ভগবান যােক বড় কেরন, বেন থাকেলo তােক সকেল জানেত 
পাের। গভীরবেন ফুল ফুেটেছ, েমৗমািছ িকnt সnান কের যায়। aনয্ মািছ সnান পায় না। মানুষ িক করেব? 
মানুেষর মুখ েচেয়া না -- েলাক! েপাক! েয মুেখ ভাল বলেছ, েসi মুেখ আবার মn বলেব। আিম মানয্গণয্ হেত 
চাi না। েযন দীেনর দীন, হীেনর হীন হেয় থািক। 



1884, 6i িডেসmর 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

ীরামকৃ  o ীযুk ব ীম 
 

pথম পিরেcদ 
 

ীযুk aধরলাল েসেনর বািড়েত ঠাকুর ীরামকৃে র ভkসে  কীতর্নানn o 
ীযুk ব ীমচnd চে াপাধয্ায় iতয্ািদর সে  কেথাপকথন 

 
        আজ ঠাকুর aধেরর বািড়েত আিসয়ােছন; 22েশ agহায়ণ, কৃ া চতুথর্ী িতিথ, শিনবার, iংেরজী 6i 
িডেসmর, 1884 ী াb। ঠাকুর পুষয্ানkেt আগমন কিরয়ােছন। 
 
        aধর ভারী ভk, িতিন েডপুিট ময্ািজেsট। বয়ঃkম 29/30 বৎসর হiেব। ঠাকুর তাঁহােক aিতশয় 
ভালবােসন। aধেরর িক ভিk! সমs িদন aিফেসর খাটুিনর পর মুেখ o হােত eকটু জল িদয়াi pায় pতয্হi 
সnয্ার সময় ঠাকুর ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত যাiেতন। তাঁহার বািড় েশাভাবাজার েবেনেটালা। েসখান হiেত 
দিkেণ র কালীবািড়েত ঠাকুেরর কােছ গািড় কিরয়া যাiেতন। eirপ pতয্হ pায় di টাকা গািড়ভাড়া িদেতন। 
েকবল ঠাকুরেক দশর্ন কিরেবন, ei আনn। তাঁহার ীমুেখর কথা িনেবন, eমন সুিবধা pায় হiত না। েপৗঁিছয়াi 
ঠাকুরেক ভূিম  হiয়া pণাম কিরেতন; কুশল p ািদর পর িতিন মা-কালীেক দশর্ন কিরেত যাiেতন। পের 
েমেঝেত মাdর পাতা থািকত েসখােন িব াম কিরেতন। aধেরর শরীর পির েমর জনয্ eত aবসn থািকত েয, 
িতিন alkণমেধয্ িনdািভভূত হiেতন। রােt 9/10টা সময় তাঁহােক uঠাiয়া েদoয়া হiত। িতিনo uিঠয়া 
ঠাকুরেক pণাম কিরয়া আবার গাড়ীেত uিঠেতন। তৎপের বািড়েত িফিরয়া যাiেতন। 
 
        aধর ঠাকুরেক pায়i েশাভাবাজােরর বািড়েত লiয়া যাiেতন। ঠাকুর আিসেল তথায় uৎসব পিড়য়া যাiত। 
ঠাকুর o ভkেদর লiয়া aধর খুব আনn কিরেতন o নানাrেপ তাঁহািদগেক পিরেতাষ কিরয়া খাoয়াiেতন। 
 
        eকিদন তাঁহার বািড়েত িগয়ােছন। aধর বিলেলন, আপিন aেনকিদন e-বািড়েত আেসন নাi, ঘর মিলন 
হiয়ািছল; েযন িক eকরকম গn হiয়ািছল; আজ েদখুন, ঘেরর েকমন েশাভা হiয়ােছ! আর েকমন eকিট সুগn 
হiয়ােছ। আিম আজ ঈ রেক ভাির েডেকিছলাম। eমন িক েচাখ িদেয় জল পেড়িছল। ঠাকুর বিলেলন, “বল িক 
েগা!” o aধেরর িদেক সেsেহ তাকাiয়া হািসেত লািগেলন। 
 
        আজo uৎসব হiেব। ঠাকুরo আনnময় o ভেkরা আনেn পিরপূণর্। েকননা েযখােন ঠাকুর uপিsত, 
েসখােন ঈ েরর কথা ৈব আর েকান কথাo হiেব না। ভেkরা আিসয়ােছন o ঠাকুরেক েদিখবার জনয্ aেনকgিল 
নূতন নূতন েলাক আিসয়ােছ। aধর িনেজ েডপটুী ময্ািজেsট। িতিন তাঁহার কেয়কিট বnু েডপুটী ময্ািজেsটেক 
িনমntণ কিরয়া আিনয়ােছন। তাঁহারা িনেজ ঠাকুরেক েদিখেবন o বিলেবন, যথাথর্ িতিন মহাপুrষ িকনা। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  সহাসয্বদেন ভkেদর সিহত কথা কিহেতেছন। eমন সময় aধর কেয়কিট বnু লiয়া 
ঠাকুেরর কােছ আিসয়া বিসেলন। 
 
        aধর (বি মেক েদখাiয়া ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, iিন ভাির পি ত, aেনক বi-টi িলেখেছন। 
আপনােক েদখেত eেসেছন। iঁহার নাম বি মবাবু। 
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        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- বি ম! তুিম আবার কার ভােব বাঁকা েগা! 
 
        বি ম (হািসেত হািসেত) -- আর মহাশয়! জুেতার েচােট। (সকেলর হাসয্) সােহেবর জুেতার েচােট বাঁকা। 
 

[বি ম o রাধাকৃ  -- যুগলrেপর বয্াখয্া ] 
 
        ীরামকৃ  -- না েগা, ীকৃ  বি ম হেয়িছেলন। ীমতীর েpেম িtভ  হেয়িছেলন। কৃ rেপর বয্াখয্া েকu 
েকu কের, ীরাধার েpেম িtভ । কােলা েকন জােনা? আর েচৗdেপা, aত েছাট েকন? যতkণ ঈ রদূের, ততkণ 
কােলা েদখায়, েযমন সমুেdর জল দূর েথেক নীলবণর্ েদখায়। সমুেdর জেলর কােছ েগেল o হােত কের তুলেল 
আর কােলা থােক না, তখন খুব পির ার, সাদা। সূযর্ দূের বেল খুব েছাট েদখায়; কােছ েগেল আর েছাট থােক না। 
েস aেনক দূেরর কথা সমািধs না হেল হয় না। যতkণ আিম তুিম আেছ, ততkণ নাম-rপo আেছ। তাঁরi সব 
লীলা। আিম তুিম যতkণ থােক ততkণ িতিন নানাrেপ pকাশ হন। 
 
        “ ীকৃ  পুrষ, ীমতী তাঁর শিk -- আদয্াশিk। পুrষ আর pকৃিত। যুগলমূিতর্র মােন িক? পুrষ আর 
pকৃিত aেভদ, তাঁেদর েভদ নাi। পুrষ, pকৃিত না হেল থাকেত পাের না; pকৃিতo পুrষ না হেল থাকেত পাের 
না। eকিট বলেলi আর eকিট তার সে  সে  বুঝেত হেব। েযমন aিg আর দািহকাশিk। দািহকাশিk ছাড়া 
aিgেক ভাবা যায় না। আর aিg ছাড়া দািহকাশিk ভাবা যায় না। তাi যুগলমূিতর্েত ীকৃে র দৃি  ীমতীর িদেক, 
o ীমতীর দৃি  কৃে র িদেক। ীমতীর েগৗর বণর্ িবdয্েতর মেতা, তাi কৃ  পীতাmর পেরেছন। ীকৃে র বণর্ 
নীল েমেঘর মেতা; তাi ীমতী নীলাmর পেরেছন। আর ীমতী নীলকাn মিণ িদেয় a  সািজেয়েছন। ীমতীর 
পােয় নূপুর, তাi ীকৃ  নূপুর পেরেছন; aথর্াৎ pকৃিতর সে  পুrেষর anের-বািহের িমল।” 
 
        ei কথাgিল সমs সা  হiল, eমন সমেয় aধেরর বি মািদ বnুগণ পরsর iংেরজীেত আেs আেs 
কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্ বি মািদর pিত) -- িক েগা। আপনাের iংরাজীেত িক কথাবাতর্া করেছা? (সকেলর 
হাসয্) 
 
        aধর -- আেj, ei িবষয় eকটুকথা হিcল, কৃ rেপর বয্াখয্ার কথা। 
 
        ীরামকৃ  (সহাসয্ সকেলর pিত) -- eকটা কথা মেন পেড় আমার হািস পােc। ন, eকটা গl বিল। 
eকজন নািপত কামােত িগেয়িছল। eকজন ভdেলাকেক কামািcল। eখন কামােত কামােত তার eকটু েলেগিছল। 
আর েস েলাকিট ডয্াম (Damn) বেল uেঠিছল। নািপত িকnt ডয্ােমর মােন জােন না। তখন েস kুর-টুর সব 
েসখােন েরেখ, শীতকাল, জামার আিsন gিটেয় বেল, তুিম আমায় ডয্াম বলেল, eর মােন িক, eখন বল। েস 
েলাকিট বলেল, আের তুi কামা না; oর মােন eমন িকছু নয়, তেব eকটু সাবধােন কামাস। নািপত, েস ছাড়বার 
নয়, েস বলেত লাগল, ডয্াম মােন যিদ ভাল হয়, তাহেল আিম ডয্াম, আমার বাপ ডয্াম, আমার েচৗdপুrষ ডয্াম। 
(সকেলর হাসয্) আর ডয্াম মােন যিদ খারাপ হয়, তাহেল তুিম ডয্াম, েতামার বাবা ডয্াম, েতামার েচৗdপুrষ 
ডয্াম। (সকেলর হাসয্) আর ধু ডয্াম নয়। ডয্াম ডয্াম ডয্াম ডয্া ডয্াম ডয্াম। (সকেলর uc হাসয্) 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  o pচারকাযর্ 
 
        সকেলর হাসয্ থািমেল পর, বি ম আবার কথা আরm কিরেলন। 
 
        বি ম -- মহাশয়, আপিন pচার কেরন না েকন? 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- pচার! ogেলা aিভমােনর কথা। মানুষ েতা kুd জীব। pচার িতিনi 
করেবন, িযিন চnd-সূযর্ সৃি  কের ei জগৎ pকাশ কেরেছন। pচার করা িক সামানয্ কথা? িতিন সাkাৎকার হেয় 
আেদশ না িদেল pচার হয় না। তেব হেব না েকন? আেদশ হয়িন তুিম বেক যাc; oi dিদন েলােক নেব তারপর 
ভুেল যােব। েযমন eকটা hজুক আর িক! যতkণ তুিম বলেব ততkণ েলােক বলেব, আহা iিন েবশ বলেছন। তুিম 
থামেব, তারপর েকাথাo িকছুi নাi! 
 
        “যতkণ dেধর িনেচ আgন jাল রেয়েছ, ততঁন dধটা েফাঁস কের ফুেল uেঠ। jালo েটেন িনেল, আর 
dধo েযমন েতমিন! কেম েগল। 
 
        “আর সাধন কের িনেজর শিk বাড়ােত হয়। তা না হেল pচার হয় না। ‘আপিন েত sান পায় না, শ রােক 
ডােক।’ আপনারi েশাবার জায়গা নাi, আবার ডােক oের শ রা আয়, আমার কােছ িব আয়। (হাসয্) 
 
        “o-েদেশ হালদার পুকুেরর পােড় েরাজ বােহয্ কের েযত, েলােক সকােল eেস েদেক গালাগািল িদত। 
েলাক গালাগািল েদয় তবু বােহয্ আর বn হয় না। েশেষ পাড়ার েলাক দরখাs কের েকাmািনেক জানােল। তারা 
eকিট েনািটশ েমের িদেল -- ‘eখােন বােহয্, psাব কিরo না; তা কিরেল শািs পাiেব।’ তখন eেকবাের সব 
বn। আর েকানo েগালেযাগ নাi। েকাmািনর hকুম -- সকেলর মানেত হেব। 
 
        “েতমিন ঈ র সাkাৎকার হেয় যিদ আেদশ েদন, তেবi pচার হয়; েলাকিশkা হয়, তা না হেল েক েতামার 
কথা নেব?” 
 
        ei কথাgিল সকেল গmীরভােব িsর হiয়া িনেত লািগেলন। 
 

[ ীযুk বি ম o পরকাল ] 
[Life after Death -- argument from analogy] 

 
        ীরামকৃ  (বি েমর pিত) -- আcা, আপিন েতা খুব পি ত, আর কত বi িলেখছ; আপিন িক বেলা, 
মানুেষর কতর্বয্ িক? িক সে  যােব? পরকাল েতা আেছ? 
 
        বি ম -- পরকাল! েস আবার িক? 
 
        ীরামকৃ  -- হাঁ, jােনর পর আর aনয্েলােক েযেত হয় না, -- পুনজর্n হয় না। িকnt যতkণ না jান হয়, 
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ঈ রলাভ হয়, ততkণ সংসাের িফের আসেত হয়, েকানমেত িনsার নাi। ততkণ পরকালo আেছ। jানলাভ 
হেল, ঈ রদশর্ন হেল মুিk হেয় যায় -- আর আসেত হয় না। িসেধােনা-ধান পঁুতেল আর গাছ হয় না। jানািgেত 
িসd যিদ েকহ হয় তােক িনেয় আর সৃি র েখলা হয় না। েস সংসার করেত পাের না, তার েতা কািমনী-কা েন 
আসিk নাi। িসেধােনা-ধান আর েkেত পুতেল িক হেব? 
 
        বি ম (হািসেত হািসেত) -- মহাশয়, তা আগাছােতo েকান গােছর কাজ হয় না। 
 
        ীরামকৃ  -- jানী তা বেল আগাছা নয়। েয ঈ রদশর্ন কেরেছ, েস aমৃত ফল লাভ কেরেছ -- লাu, 
কুমড়া ফল নয়! তার পুনজর্n হয় না। পৃিথবী বল, সূযর্েলাক বল, চndেলাক -- েকানo জায়গায় তার আসেত হয় 
না। 
 
        “uপমা -- eকােদশী। তুিম েতা পি ত, নয্ায় পড় নাi? বােঘর মেতা ভয়ানক বলেল েয বােঘর মেতা 
eকটা ভয়ানক নয্াজ িক হাঁিড় মুখ থাকেব তা নয়। (সকেলর হাসয্) 
 
        “আিম েকশব েসনেক oi কথা বেলিছলাম। েকশব িজjাসা করেল -- মহাশয়, পরকাল িক আেছ? আিম না 
eিদক না oিদক বললাম! বললাম, কুেমাররা হাঁিড় েকােত েদয়, তার িভতর পাকা হাঁিড়o আেছ, আবার কাঁচা 
হাঁিড়o আেছ। কখনo গrটr eেল হাঁিড় মািড়েয় েদয়। পাকা হাঁিড় েভেঙ েগেল কুেমার েসgেলােক েফেল েদয়। 
িকnt কাঁচা হাঁিড় েভেঙ েগেল েসgিল কুেমার আবার ঘের আেন; eেন জল িদেয় েমেখ আবার চােক িদেয় নূতন 
হাঁিড় কের, ছােড় না। তাi েকশবেক বললুম, যতkণ কাঁচা থাকেব কুেমার ছাড়েব না; যতkণ না jানলাভ হয়, 
যতkণ না ঈ র দশর্ন হয়, ততkণ কুেমার আবার চােক েদেব; ছাড়েব না, aথর্াৎ িফের িফের e সংসাের আসেত 
হেব, িনsার নাi। তাঁেক লাভ করেল তেব মুিk হয়, তেব কুেমার ছােড়, েকননা, তার dারা মায়ার সৃি র েকান 
কাজ আেস না। jানী মায়ােক পার হেয় েগেছ। েস আর মায়ার সংসাের িক করেব। 
 
        “তেব কাrেক কাrেক িতিন েরেখ েদন, মায়ার সংসাের েলাকিশkার জনয্। েলাকিশkা িদবার জনয্ jানী 
িবদয্ামায়া আ য় কের থােক। েস তাঁর কােজর জনয্ িতিনi েরেখ েদন; েযমন কেদব, শ রাচাযর্। 
 
        (বি েমর pিত) -- “আcা, আপিন িক বল, মানুেষর কতর্বয্ িক?” 
 
        বি ম (হািসেত হািসেত) -- আjা, তা যিদ বেলন, তাহেল আহার, িনdা o ৈমথুন। 
 
        ীরামকৃ  (িবরk হiয়া) -- eঃ! তুিম েতা বড় ছয্াঁচড়া! তুিম যা রাতিদন কর, তাi েতামার মুেখ েবrেc। 
েলােক যা খায়, তার েঢকুর uেঠ। মূেলা েখেল মূেলার েঢকুর uেঠ। ডাব েখেল ডােবর েঢকুর uেঠ। কািমনী-
কা েনর িভতর রাতিদন রেয়েছা আর oi কথাi মুখ িদেয় েবrেc! েকবল িবষয়িচnা করেল পােটায়াির sভাব 
হয়, মানুষ কপট হয়। ঈ রিচnা করেল সরল হয়, ঈ র সাkাৎকার হেল o-কথা েকu বলেব না। 
 

[ ীযুk বি ম -- ধু পাি তয্ o কািমনী-কা ন ] 
 
        (বি েমর pিত) -- “ ধু পাি তয্ হেল িক হেব, যিদ ঈ রিচnা না থােক? যিদ িবেবক-ৈবরাগয্ না থােক? 
পাি তয্ িক হেব, যিদ কািমনী-কা েন মন থােক? 
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        “িচল শকুিন খুব uচুঁেত uেঠ, িকnt ভাগােড়র কিদেক েকবল নজর! পি ত aেনক বi শাst পেড়েছ, 
েশােলাক ঝাড়েত পাের, িক বi িলেখেছ, িকnt েমেয়মানুেষ আসk, টাকা, মান সার বst মেন কেরেছ; েস আবার 
পি ত িক? ঈ ের মন না থাকেল পি ত িক? 
 
        “েকu েকu মেন কের eরা েকবল ঈ র ঈ র করেছ, পাগলা। eরা েবেহড হেয়েছ। আমরা েকমন সয্ায়না, 
েকমন সুখেভাগ করিছ; টাকা, মান, iিndয়সুখ। কাকo মেন কের, আিম বড় সয্ায়না, িকnt সকালেবলা uেঠi 
পেরর g েখেয় মের। কাক েদেখা না কত uড়ুর পুড়ুর কের, ভারী সয্ায়না!           (সকেল sb) 
 
        “যারা িকnt ঈ রিচnা কের, িবষেয় আসিk, কািমনী-কা েন ভালবাসা চেল যাবার জনয্ রাতিদন pাথর্না 
কের, যােদর িবষয়রস েতঁেতা লােগ, হিরপাদপেdর সুধা বi আর িকছু ভাল লােগ না, তােদর sভাব েযমন হাঁেসর 
sভাব। হাঁেসর সুমুেখ dেধজেল দাo, জল তয্াগ কের dধ খােব। আর হাঁেসর গিত েদেখেছা? eকিদেক েসাজা চেল 
যােব। dভেkর গিতo েকবল ঈ েরর িদেক। েস আর িকছু চায় না; তার আর িকছু ভাল লােগ না। 
 
        (বি েমর pিত েকামলভােব) -- “আপিন িকছু মেন কেরা না।” 
 
        বি ম -- আjা, িমি  নেত আিসিন। 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  o পেরাপকার 
 
        ীরামকৃ  (বি েমর pিত) -- কািমনী-কা নi সংসার। eরi নাম মায়া। ঈ রেক েদখেত, িচnা করেত 
েদয় না; di-eকিট েছেল হেল stীর সে  ভাi-ভgীর মেতা থাকেত হয়, আর তার সে  সবর্দা ঈ েরর কথা 
কiেত হয়। তাহেল dজেনরi মন তাঁর িদেক যােব আর stী ধেমর্র সহায় হেব। প ভাব না েগেল ঈ েরর আনn 
আsাদন করেত পাের না। ঈ েরর কােছ pাথর্না করেত হয় যােত পশূভাব যায়। বয্াকুল হেয় pাথর্না। িতিন 
anযর্ামী, নেবনi নেবন। যিদ আnিরক হয়। 
 
        “আর -- ‘কা ন’। আিম প বটীর1 তলায় গ ার ধাের বেস ‘টাকা মািট’ ‘টাকা মািট’ ‘মািটi টাকা’, 
‘টাকাi মািট’ বেল জেল েফেল িদছলুম!” 
 
        বি ম -- টাকা মািট! মহাশয় চারটা পয়সা থাকেল গিরবেক েদoয়া যায়। টাকা যিদ মািট, তাহেল দয়া 
পেরাপকার করা হেব না? 
 

[ ীযুk বি ম ‘জগেতর uপকার’ o কমর্েযাগ ] 
 
        ীরামকৃ  (বি েমর pিত) -- দয়া! পেরাপকার! েতামার সাধয্ িক েয তুিম পেরাপকার কর? মানুেষর 
eেতা নপর-চপর িকnt যখন ঘুেমায়, তখন যিদ েকu দাঁিড়েয় মুেখ মুেত েদয়, েতা েটর পায় না, মুখ েভেস যায়। 
তখন aহংকার, aিভমান, দপর্ েকাথায় যায়? 
 
        “সnয্াসীর কািমনী-কা ন তয্াগ করেত হয়! তা আর gহণ করেত পাের না। থুথু েফেল আবার থুথু েখেত 
নাi। সnয্াসী যিদ কাrেক িকছু েদয়, েস িনেজ েদয়, মেন কের না। দয়া ঈ েরর; মানুেষ আবার িক দয়া করেব? 
দানটান সবi রােমর icা। িঠক সnয্াসী মেনo তয্াগ কের, বািহেরo তয্াগ কের। েয gড় খায় না, তার কােছ gড় 
থাকাo ভাল নয়। কােছ gড় েথেক যিদ েস বেল েখেয়া না, তা েলােক নেব না। 
 
        “সংসারী েলােকর টাকার দরকার আেছ, েকননা মাগেছেল আেছ। তােদর স য় করা দরকার, 
মাগেছেলেদর খাoয়ােত হেব। স য় করেব না েকবল প ী আuর দরেবশ, aথর্াৎ পািখ আর সnয্াসী। িকnt পািখর 
ছানা হেল েস মুেখ কের খাবার আেন। তারo তখন স য় করেত হয়। তাi সংসারী েলােকর টাকার দরকার। 
পিরবার ভরণেপাষণ করেত হয়। 
 
        “সংসারী েলাক dভk হেল aনাসk হেয় কমর্কের। কেমর্র ফল -- লাভ, েলাকশান, সুখ, dঃখ ঈ রেক 
সমপর্ণ কের। আর তাঁর কােছ রাতিদন ভেk pাথর্না কের, আর িকছু চায় না। eরi নাম িন াম কমর্ -- aনাসk 
হেয় কমর্ করা। সnয্াসীরo সব কমর্ িন াম করেত হয়। তেব সnয্াসী সংসারীেদর মেতা িবষয়কমর্ কের না। 
 
        “সংসারী বয্িk িন ামভােব যিদ কাuেক দান কের েস িনেজর uপকােরর জনয্, ‘পেরাপকােরর’ জনয্ নয়। 
                                                 
1 প বটী -- রাসমিণর কালীবাটীেত প বটীতলায় ঠাকুর ীরামকৃ  aেনক সাধনা তপসয্া কিরয়ািছেলন। aিত  িনজর্ন sান। সহেজi 
ঈ র udীপন হয়। 
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সবর্ভূেত হির আেছন তাঁরi েসবা করা হয়। হিরেসবা হেল িনেজরi uপকার হেলা, ‘পেরাপকার’ নয়। ei সবর্ভূেত 
হিরর েসবা -- ধু মানুেষর নয়, জীবজntর মেধয্o হিরর েসবা, যিদ েকu কের, আর যিদ েস মান চায় না, যশ 
চায় না, মরবার পর sগর্ চায় না, যােদর েসবা করেছ, তােদর কাছ েথেক uলেট েকান uপকার চায় না, erপ 
ভােব যিদ েসবা কের, তাহেল তার যথাথর্ িন াম কমর্, aনাসk কমর্ করা হয়। eirপ িন াম কমর্ করেল তার 
িনেজর কলয্াণ হয়, eরi নাম কমর্েযাগ। ei কমর্েযাগo ঈ রলােভর eকিট পথ। িকnt বড় কিঠন, কিলযুেগর 
পেk নয়। 
 
        তাi বলিছ, েয aনাসk হেয় erপ কমর্ কের, দয়া দান কের, েস িনেজরi ম ল কের। পেরর uপকার 
পেরর ম ল েস ঈ র কেরন -- িযিন চnd, সূযর্, বাপ মা, ফল, ফুল, শসয্ জীেবর জনয্ কেরেছন! বাপ-মার িভতর 
যা েsহ েদখ, েস তাঁরi েsহ, জীেবর রkার জনয্i িদেয়েছন। দয়ালুর িভতর যা দয়া েদখ, েস তাঁরi দয়া, 
িনঃসহায় জীেবর রkার জনয্ িদেয়েছন। তুিম দয়া কর আর না কর, িতিন েকান না েকান সূেt তাঁর কাজ করেবন। 
তাঁর কাজ আটেক থােক না। 
 
        “তাi জীেবর কতর্বয্ িক? আর িক, তাঁর শরণাগত হoয়া, আর তাঁেক যােত লাভ হয়, দশর্ন হয়, েসiজনয্ 
বয্াকুল হেয় তাঁর কােছ pাথর্না করা।” 
 

[ঈ রi বst আর সব aবst ] 
 
        “শmু বেলিছল, আমার icা েয খুব কতকgেলা িডেsনসাির, হাসপাতাল কের িদi, তাহেল গিরবেদর 
aেনক uপকার হয়। আিম বললুম, হাঁ, aনাসk হেয় যিদ e-সব কর, েতা মn নয়। তেব i েরর uপর আnিরক 
ভিk না থাকেল aনাসk হoয়া বড় কিঠন। আবার aেনক কাজ জড়ােল েকানিদক েথেক আসিk eেস পেড়, 
জানেত েদয় না। মেন করিছ িন ামভােব করিছ, িকnt হয়েতা যেশর icা হয় েগেছ, নাম বার করবার icা হেয় 
েগেছ। আবার েবিশ কমর্ করেত েগেল, কেমর্র িভেড় ঈ রেক ভুেল যায়। আরo বললুম, শmু! েতামােক eকটা 
কথা িজjাসা কির। যিদ ঈ র েতামার সmুেখ eেস সাkাৎকার হন, তাহেল তুিম তাঁেক চাiেব, না কতকgিল 
িডেsনসাির বা হাসপাতাল চাiেব? তাঁেক েপেল আর িকছু ভাল লােগ না। িমছিরর পানা েপেল আর িচেটgেড়র 
পানা ভাল লােগ না। 
 
        “যারা হাসপাতাল, িডেsনসাির করেব, আর eেতi আনn করেব তারাo ভাল েলাক, িকnt থাk আলাদা। 
েয dভk, েস ঈ র বi আর িকছু চায় না; েবিশ কেমর্র িভতর যিদ েস পেড়, েস বয্াকুল হেয় pাথর্না কের, েহ 
ঈ র, কৃপা কের আমার কমর্ কিমেয় দাo; তা না হেল েয মন েতামােতi িনিশিদন েলেগ থাকেব, েসi মন বােজ 
খরচ হেয় যােc; েসi মেনেত িবষয়িচnা করা হেc। dভিkর থাk eকিট আলাদা থাk। ঈ র বst আর সব 
aবst, e েবাধ না হেল dভিk হয় না। e-সংসার aিনতয্, dিদেনর জনয্, আর e-সংসােরর িযিন কতর্া, িতিনi 
সতয্, িনতয্; e-েবাধ না হেল dভিk হয় না। 
 
        “জনকািদ pতয্ািদ  হেয় কমর্ কেরেছন।”  
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

আেগ িবদয্া (Science) না আেগ ঈ র 
 
        ীরামকৃ  (বি েমর pিত) -- েকu েকu মেন কের শাst না পড়েল, বi না পড়েল ঈ রেক পাoয়া যায় 
না। তারা মেন কের, আেগ জগেতর িবষয়, জীেবর িবষয় জানেত হয়, আেগ সােয়n পড়েত হয়। (সকেলর হাসয্) 
তারা বেল ঈ েরর সৃি  e-সব না বুঝেল ঈ রেক জানা যায় না। তুিম িক বল? আেগ সােয়n না আেগ ঈ র? 
 
        বি ম -- হাঁ, আেগ পাঁচটা জানেত হয়, জগেতর িবষয়। eকটু e িদককার jান না হেল, ঈ র জানব েকমন 
কের? আেগ পড়া না কের জানেত হয়। 
 
        ীরামকৃ  -- oi েতামােদর eক। আেগ ঈ র, তারপর সৃি । তাঁেক লাভ করেল, দরকার হয়েতা সবi 
জানেত পারেব। 
 
        “যিদ যd মিlেকর সে  আলাপ করেত পােরা েজা-েসা কের, তাহেল যিদ েতামার icা থােক, যd 
মিlেকর কখানা বািড়, কত েকাmািনর কাগজ, কখানা বাগান, eo জানেত পারেব। যd মিlকi বেল েদেব। িকnt 
তার সে  যিদ আলাপ না হয়, বািড় ঢুকেত েগেল দােরায়ােনরা যিদ না ঢুকেত েদয়, তাহেল কখানা বািড়, কত 
েকাmািনর কাগজ, কখানা বাগান, e-সব িঠক খবর েকমন কের যানেব? তাঁেক জানেল সব জানা যায়,1 িকnt 
সামানয্ িবষয় জানবার আকাkা থােক না। েবেদo e-কথা আেছ। যতkণ না েলাকিটেক েদখা যায়, ততkণ তার 
gেণর কথা কoয়া যায়; েস েযi সামেন আেস, তখন o-সব কথা বn হেয় খায়। েলােক তােক িনেয়i মt হয়, 
তার সে  আলাপ কের িবেভার হয়, তখন আর aনয্ কথা থােক না। 
 
        “আেগ ঈ রলাভ2, তারপর সৃি  বা aনয্ কথা। বাlীিকেক রামমnt জপ করেত েদoয়া হল, িকnt তােক বলা 
হল, ‘মরা’ ‘মরা’ জপ কেরা। ‘ম’ মােন ঈ র আর ‘রা’ মােন জগৎ। আেগ ঈ র তারপর জগৎ, eকেক জানেল সব 
জানা যায়। 1-eর পর যিদ প াশটা শূনয্ থােক aেনক হেয় যায়। 1েক পুেছ েফলেল িকছুi থােক না। 1েক িনেয়i 
aেনক। eক আেগ, তারপর aেনক; আেগ ঈ র3 তারপর জীবজগৎ। 
 
        “েতামার দরকার ঈ রেক লাভ করা! তুিম aত জগৎ, সৃি , সােয়n, ফােয়n e-সব করেছা েকন? েতামার 
আম খাবার দরকার। বাগােন কত শ আমগাছ, কত হাজার ডাল, কত লk েকািট পাতা, e-সব খবের েতামার 
কাজ িক? তুi আম েখেত eেসিছস আম েখেয় যা। e-সংসাের মানুষ eেসেছ ভগবানলােভর জনয্। েসিট ভুেল 
নানা িবষেয় মন েদoয়া ভাল নয়। আম েখেত eেসিছস আম েখেয়i যা।” 
 
        বি ম -- আম পাi কi? 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক বয্াকুল হেয় pাথর্না কর। আnিরক হেল িতিন নেবনi নেবন। হয়েতা eমন েকানo 

                                                 
1 তিsn  িবjােত সবর্িমদং িব াতং ভবিত। 
2 মানুষ জীবেনর uেdশয্ E n d o f L i f e(   ) ঈ রলাভ। 
3 আেগ ঈ র Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you -- 
Jesus. 
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সৎস  জুিটেয় িদেলন, যােত সুিবধা হেয় েগল। েকu হয়েতা বেল েদয়, eমিন eমিন কর তাহেল ঈ রেক পােব। 
 
        বি ম -- েক? gr! িতিন আপিন ভাল আম েখেয়, আমায় খারাপ আম েদন! (হাসয্) 
 
        ীরামকৃ  -- েকন েগা! যার যা েপেট সয়। সকেল িক পলুয়া-কািলয়া েখেল হজম করেত পাের? বািড়েত 
মাছ eেল মা সব েছেলেক পমুয়া-কািলয়া েদন না। েয dবর্ল, যার েপেটর aসুখ, তােক মােছর েঝাল েদন; তা 
বেল িক মা েস েছেলেক কম ভালবােসন? 
 

[ঈ রলােভর uপায়, -- বয্াকুলতা, বালেকর িব াস ] 
 
        “grবােকয্ িব াস করেত হয়। gri সিcদানn, সিcদানni gr, তাঁর কথা িব াস করেল, -- বালেকর 
মেতা িব াস করেল -- ঈ রলাভ হয়। বালেকর িক িব াস! মা বেলেছ, ‘o েতার দাদা হয়’, aমিন েজেনেছ, ‘o 
আমার দাদা।’ eেকবাের পাঁচ িসকা পাঁচ আনা িব াস! তা েস েছেল হয়েতা বামুেনর েছেল, আর দাদা হয়েতা 
ছুেতার কামােরর েছেল। মা বেলেছ, o ঘের জুজু। েতা পাকা েজেন আেছ, o ঘের জুজু। ei বালেকর িব াস; 
grবােকয্ eমন িব াস ছাi। সয্ায়না বুিd, পােটায়ারী বুিd, িবচার বুিd করেল, ঈ রেক পাoয়া যায় না। িব াস 
আর সরল হoয়া, কপট হেল চলেব না। সরেলর কােছ িতিন খুব সহজ। কপট েথেক িতিন aেনক দূর। 
 
        “িকnt বালক েযমন মােক না েদখেল িদেশহারা হয়, সেnশ িমঠাi হােত িদেয় েভালােত যাo িকছুi চায় 
না, িকছুেতi েভােল না, আর বেল, ‘না, আিম মার কােছ যাব’, েসiরকম ঈ েরর জনয্ বয্াকুলতা চাi। আহা! িক 
aবsা! বালক েযমন মা মা কের পাগল হয়। িকছুেতi েভােল না! যার সংসাের e-সব সুখেভাগ আলনুী লােগ, 
যার আর িকছু ভাল লােগ না -- টাকা, মান, েদেহর সুখ, iিndেয়র সুখ, যার িকছুi ভাল লােগ না, েসi আnিরক 
মা মা কের কাতর হয়। তারi জেনয্ মার আবার সব কাজ েফেল েদৗেড় আসেত হয়। 
 
        “ei বয্াকুলতা। েয পেথi যাo, িহnু, মুসলমান, ী ান, শাk, bhjানী -- েয পেথi যাo, oi 
বয্াকুলতা িনেয়i কথা। িতিন েতা anযর্ামী, ভুলপেথ িগেয় পড়েলo েদাষ নাi -- যিদ বয্াকুলতা থােক। িতিন 
আবার ভালপেথ তুেল লন। 
 
        “আর সব পেথi ভুল আেছ, -- সbাi মেন কের আমার ঘিড় িঠক যােc, িকnt কারo ঘিড় িঠক যায় না। 
তা বেল কাr কাজ আটকায় না। বয্াকুলতা থাকেল সাধুস  জুেট যায়, সাধুসে  িনেজর ঘিড় aেনকটা িঠক কের 
লoয়া যায়।” 
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প ম পিরেcদ 
 

ীরামকৃ  কীতর্নানেn 
 
        bাhসমােজর ীযুk ৈtেলাকয্ গান কিরেতেছন। 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  কীতর্ন eকটু িনেত িনেত হঠাৎ দ ায়মান o ঈ রােবেশ বাহয্শূনয্ হiেলন। eেকবাের 
anমুর্খ, সমািধs। দাঁড়াiয়া সমািধs। সকেলi েব ন কিরয়া দাঁড়াiেলন। বি ম বয্s হiয়া িভড় েঠিলয়া ঠাকুেরর 
কােছ িগয়া eকদৃে  েদিখেতেছন। িতিন সমািধ কখনo েদেখন নাi। 
 
        িকয়ৎkণ পের eকটু বাহয্ হiবার পর ঠাকুর েpেম unt হiয়া নৃতয্ কিরেত লািগেলন, েযন ীেগৗরা  

ীবাসমিnের ভk সে  নািচেতেছন। েস adতু নৃতয্! বি মািদ iংেরজী পড়া েলােকরা েদিখয়া aবাk। িক 
আ যর্! eরi নাম িক েpমানn? ঈ রেক ভালেবেস মানুষ িক eত মােতায়ারা হয়? eirপ কা i িক নবdীেপ 

ীেগৗরা  কেরিছেলন? eiরকম কেরi িক িতিন নবdীেপ আর ীেkেt েpেমর হাট বিসয়ািছেলন? eর িভতর 
েতা ঢঙ হেত পাের না। iিন সবর্তয্াগী, eঁর টাকা, মান, নাম েবrেনা িকছুi দরকার নাi। তেব ei িক জীবেনর 
uেdশয্? েকান িদেক মন না িদেয় ঈ রেক ভালবাসাi িক জীবেনর uেdশয্? eখন uপায় িক? iিন বলেলন, মার 
জনয্ িদেশহারা হেয় বয্াকুল হoয়া, বয্াকুলতা, ভালবাসাi uপায়, ভালবাসাi uেdশয্। িঠক ভালবাসা eেলi দশর্ন 
হয়। 
 
        ভkরা eirপ িচnা কিরেত লািগেলন o েসi adতু েদবdলর্ভ নৃতয্ o কীতর্নানn েদিখেত লািগেলন। 
সকেলi দ ায়মান -- ঠাকুর ীরামকৃে র চািরিদেক -- আর eকদৃে  তাঁেক েদিখেতেছন। 
 
        কীতর্নােn ঠাকুর ভূিম  হiয়া pণাম কিরেতেছন। “ভাগবত-ভk-ভগবান” ei কথা ucারণ কিরয়া 
বিলেতেছন, jানী-েযাগী-ভk সকেলর চরেণ pণাম। 
 
        আবার সকেল তাঁহােক েঘিরয়া আসন gহণ কিরেলন। 
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ষ  পিরেcদ 
 

ীযুk বি ম o ভিkেযাগ -- ঈ রেpম 
 
        বি ম (ঠাকুেরর pিত) -- মহাশয়, ভিk েকমন কের হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- বয্াকুলতা। েছেল েযমন মার জনয্ মােক না েদখেত েপেয় িদেশহারা হেয় কাঁেদ, েসi রকম 
বয্াকুল হেয় ঈ েরর জনয্ কাঁদেল ঈ রেক লাভ করা পযর্n যায়। 
 
        “arেণাদয় হেল পূবর্িদক লাল হয়, তখন েবাঝা যায় েয, সূেযর্াদেয়র আর েদির নাi। েসirপ যিদ কারo 
ঈ েরর জনয্ pাণ বয্াকুল হেয়েছ েদখা যায়, তখন েবশ বুঝেত পারা যায় েয, e বয্িkর ঈ রলােভর আর েবিশ 
েদির নাi। 
 
        “eকজন grেক িজjাসা কেরিছল, মহাশয়, বেল িদন ঈ রেক েকমন কের পাব। gr বলেল, eেসা আিম 
েতামায় েদিখেয় িদিc। ei বেল তােক সে  কের eকিট পুকুেরর কােছ িনেয় েগল। di জেনi জেল নামল, eমন 
সময় হঠাৎ gr িশষয্েক ধের জেল চুিবেয় ধরেল। খািনক পের েছেড় িদবার পর িশষয্ মাথা তুেল দাঁড়াল। gr 
িজjাসা করেল, েতামার িক রকম েবাধ হিcল? িশষয্ বলেল, pাণ যায় যায় েবাধ হিcল, pাণ আটু-পাটু করিছল। 
তখন gr বলেল, ঈ েরর জনয্ যখন pাণ oirপ আটু-পাটু করেব, তখন জানেব েয, তাঁর সাkাৎকােরর েদির 
নাi। 
 
        “েতামায় বিল, uপের ভাসেল িক হেব? eকটু ডুব দাo। গভীর জেলর িনেচ রt রেয়েছ, জেলর uপর হাত-
পা ছঁুড়েল িক হেব? িঠক মািণক ভারী হয়, জেল ভােস না; তিলেয় িগেয় জেলর িনেচ থােক। িঠক মািণক লাভ 
করেত েগেল জেলর িভতর ডুব িদেত হয়।” 
 
        বি ম -- মহাশয়, িক কির, েপছেন েশালা বাঁধা আেছ। (সকেলর হাসয্) ডুবেত েদয় না। 
 
        ীরামকৃ  -- তাঁেক sরণ করেল সব পাপ েপেট যায়। তাঁর নােমেত কালপাথ কােট। ডুব িদেত হেব, তা না 
হেল রt পাoয়া যােব না। eকটা গান েশান: 
 
  ডুb ডুb ডুb rপ-সাগের আমার মন। 
 তলাতল পাতাল খঁুজেল পােব ের েpমরtধন ৷৷ 
 খুঁজ খুঁজ খঁুজেল পািব hদয়মােঝ বৃnাবন। 
 দীp দীp দীp jােনর বািত jলেব hেদ aনুkণ ৷৷ 
 ডয্াং ডয্াং ডয্াং ডয্া ায় িডেঙ চালায় আবার েস েকাn জন। 
 কুবীর বেল েশাn েশাn েশাn ভাব grর ীচরণ ৷৷ 
 
        ঠাকুর তাঁহার েসi েদবdলর্ভ মধুর কে  ei গানিট গাiেলন। সভাসুd েলাক আকৃ  হiয়া eকমেন ei গান 

িনেত লািগেলন। গান সমাp হiেল আবার কথা আরm হiল। 
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        ীরামকৃ  (বি েমর pিত) -- েকu েকu ডুব িদেত চায় না। তারা বেল, ঈ র ঈ র কের বাড়াবািড় কের 
েশষকােল িক পাগল হেয় যাব? যারা ঈ েরর েpেম মt, তােদর তারা বেল, েবেহড হেয় িগেয়েছ। িকnt ei সব 
েলাক eিট েবােঝ না েয সিcদানn aমৃেতর সাগর। 
 
        আিম নেরndেক িজjাসা কেরিছলাম, মেন কর েয, eক খুিল রস আেছ, আর তুi মািছ হেয়িছস; তুi েকাn
খােন বেস রস খািব? নেরnd বলেল, আড়ায় (িকনারায়) বেস মুখ বািড়েয় খাব। আিম বললুম, েকন? মাঝখােন 
িগেয় ডুেব েখেল িক েদাষ? নেরnd বলেল, তাহেল েয রেস জিড়য়া মের যাব। তখন আিম বললুম, বাবা 
সিcদানn-রস তা নয়, e-রস aমৃত রস, eেত ডুবেল মানুষ মের না; aমর হয়। 
 
        “তাi বলিছ ডুব দাo। িকছু ভয় েনi, ডুবেল aমর হয়।” 
 
        eiবার বি ম ঠাকুরেক pণাম কিরেলন -- িবদায় gহণ কিরেবন। 
 
        বি ম -- মহাশয়, যত আহাmক আমােক ঠাoেরেছন তত নয়। eকিট pাথর্না আেছ -- aনুgহ কের কুিটের 
eকবার পােয়র ধুলা -- 
 
        ীরামকৃ  -- তা েবশ েতা, ঈ েরর icা। 
 
        বি ম -- েসখােনo েদখেবন, ভk আেছ। 
 
        ীরামকৃ  (সহােসয্) -- িক েগা! িক রকম সব ভk েসখােন? যারা েগাপাল েগাপাল, েকশব েকশব 
বেলিছল, তােদর মেতা িক? (সকেলর হাসয্) 
 
        eকজন ভk -- মহাশয়, েগাপাল, েগাপাল, o গlিট িক? 
 
        ীরামকৃ  (হািসেত হািসেত) -- তেব গlিট বিল েশান। eক জায়গায় eকিট সয্াকরার েদাকান আেছ। 
তারা পরম ৈব ব, গলায় মালা, িতলক েসবা, pায় হােত হিরনােমর ঝুিল আর মুেখ সবর্দাi হিরনাম। সাধু বলেলi 
হয়, তেব েপেটর জনয্ সয্াকরার কমর্ করা; মাগেছেলেদর েতা খাoয়ােত হেব। পরম ৈব ব, ei কথা েন aেনক 
খিরdার তােদরi েদাকােন আেস; েকননা, তারা জােন েয, eেদর েদাকােন েসানা-rপা েগালমাল হেব না। 
খিরdার েদাকােন িগেয় েদেখ েয, মুেখ হিরনাম, করেছ, আর বেস বেস কাজকমর্ করেছ। খিরdার যাi িগেয় 
বসল, eকজন বেল uঠল, ‘েকশব! েকশব! েকশব!’ খািনকkণ পের আর-eকজন বেল uঠল, ‘েগাপাল! 
েগাপাল! েগাপাল!’ আবার eকটু কতাবাতর্া হেত না হেতi আর-eকজন বেল uঠল -- ‘হির! হির! হির!’ গয়না 
গড়বার কথা যখন eকরকম ফুিরেয় eল, তখন আর-eকজন বেল uঠেলা -- ‘হর! হর! হর! হর!’ কােজ কােজi 
eত ভিk েpম েদেখ তারা সয্াকরােদর কােছ টাকাকিড় িদেয় িনি n হল; জােন েয eরা কখনo ঠকােব না। 
 
        “িকnt কথা িক জােনা? খিরdার আসবার পর েয বেলিছল ‘েকশব! েকশব!’ তার মােন ei, eরা সব েক? 
aথর্াৎ েয খিরdােররা আসেলা eরা সব েক? েয বলেল, ‘েগাপাল! েগাপাল!’ তার মােন ei, eরা েদখিছ েগাrর 
পাল, েগাrর পাল। েয বলেল, ‘হির! হির!’ তার মােন ei, েযকােল েদখিছ েগাrর পাল, েস sেল তেব ‘হির’ 
aথর্াৎ হরণ কির। আর েয বলেল, ‘হর! হর!’ তার মােন ei েযকােল েগাrর পাল েদখেছা, েসকােল সবর্s হরণ 
কর।’ ei তারা পরমভk সাধু।” (সকেলর হাসয্) 
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        বি ম িবদার gহণ কিরেলন। িকnt eকাg হেয় িক ভািবেতিছেলন। ঘেরর দরজার কােছ আিসয়া েদেখন, 
চাদর েফিলয়া আিসয়ােছন। গােয় ধু জামা। eকিট বাবু চাদরখািন কুড়াiয়া লiয়া ছুিটয়া আিসয়া চাদর তাঁহার 
হেs িদেলন। বি ম িক ভািবেতিছেলন? 
 
        রাখাল আিসয়ােছন। িতিন বৃnাবনধােম বলরােমর সে  িগয়ািছেলন। েসখান হiেত িকছুিদন িফিরয়ািছেলন। 
ঠাকুর তাঁহার কথা শরৎ o েদেবেndর কেছ বিলয়ািছেলন o তাঁহার সিহত আলপা কিরেত তাঁহােদর বিলয়ািছেলন। 
তাi তাঁহারা রাখােলর সে  আলাপ পিরেত uৎসুক হiয়া আিসয়ািছেলন। িনেলন, eঁরi নাম রাখাল। 
 
        শরৎ o সানয্াল eঁরা bাhণ, aধর সুবণর্বিণক। পােছ গৃহsামী খাiেত ডােকন, তাi তাড়াতািড় পলাiয়া 
েগেলন। তাঁহারা নূতন আিসেতেছন; eখনo জােনন না, ঠাকুর aধরেক কত ভালবােসন। ঠাকুর বেলন, “ভk 
eকিট পৃথক জািত। সকেলi eক জাতীয়।” 
 
        aধর ঠাকুর ীরামকৃ েক o সমেবত ভkেদর aিত যtপূবর্ক আhান কিরয়া পিরেতাষ কিরয়া 
খাoয়াiেলন। েভাজনানেn ভkগণ ঠাকুর ীরামকৃে র মধরু কথাgিল sরণ কিরেত কিরেত তাঁহার adুত েpেমর 
ছিব hদেয় gহণপূবর্ক গৃেহ pতয্াবতর্ন কিরেলন। 
 
        aধেরর বাটীেত ভাগমেনর িদেন ীযুk বি ম ীরামকৃ েক তাঁহার বাটীেত যাiবার জনয্ aনুেরাধ 
করােত িতিন িকছুিদন পের ীযুk িগিরশ o মাsারেক তাঁহার সাnকীভাঙার বাসায় পাঠাiয়া িদয়ািছেলন। 
তাঁহােদর সিহত ীরামকৃ  সmেn aেনক কথা হয়। ঠাকুরেক আবার দশর্ন কিরেত আিসবার icা বি ম pকাশ 
কেরন, িকnt কাযর্গিতেক আর আসা হয় নাi। 
 

[দিkেণ ের প বটীমূেল ‘েদবী েচৗধুরানী’ পাঠ ] 
 
        6i িডেসmর, 1884 ী ােb ীযুk aধেরর বাটীেত ঠাকুর ীরামকৃ  ভাগমন কিরয়ািছেলন o ীযুk 
বি মবাবুর সিহত আলাপ কিরয়ািছেলন। pথম হiেত ষ  পিরেcেদ ei সব কথা িববৃত হiল। 
 
        ei ঘটনার িকছুিদন পের aথর্াৎ 27েশ িডেসmর, শিনবার ঠাকুর ীরামকৃ  প বটীমেূল দিkেণ ের 
ভkসে  বি ম pণীত েদবী েচৗধুরাণীর কতক aংশ পাঠ িনয়ািছেলন o গীেতাk িন াম কেমর্র িবষয় aেনক 
কথা বিলয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ  প বটীমূেল চাতােলর uপর aেনক ভkসে  বিসয়ািছেলন। মাsারেক পাঠ কিরয়া নাiেত 
বিলেলন। েকদার, রাম, িনতয্েগাপাল, তারক (িশবানn), pসn (িtgণাতীত), সুেরnd pভৃিত aেনেক uপিsত 
িছেলন। 
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বরাহনগর মঠ 
 

pথম পিরেcদ 
 

নেরnd, রাখাল pভৃিত মেঠর ভাiেদর ৺িশবরািt bত 
 
        বরাহনগর মঠ। ীযুk নেরnd, রাখাল pভৃিত আজ ৺িশবরািtর uপবাস কিরয়া আেছন। diিদন পের 
ঠাকুেরর জnিতিথ পূজা হiেব। 
 
        বরাহনগর মঠ সেব পাঁচ মাস sািপত হiয়ােছ। ঠাকুর ীরামকৃ  িনতয্ধােম েবিশিদন যান নাi। নেরnd 
রাখাল pভৃিত ভkেদর তীb ৈবরাগয্। eকিদন রাখােলর িপতা বািড় িফিরয়া যাiবার জনয্ রাখালেক aনুেরাধ 
কিরেত আিসয়ািছেলন। রাখাল বিলেলন, “েকন আপনারা ক  কের আেসন! আিম eখােন েবশ আিছ। eখন 
আশীবর্াদ কrন, েযন আপনারা আমায় ভুেল যান, আর আিম আপনােদর ভুেল যাi।” সকেলরi তীb ৈবরাগয্! 
সবর্দা সাধনভজন লiয়া আেছন। eক uেdশয্ -- িকেস ভগবানদশর্ন হয়। 
 
        নেরndািদ ভেkরা কখনo জপ-ধান কেরন, কখনo শাstপাঠ কেরন। নেরnd বেলন, “গীতায় ভগবান েয 
িন ামকমর্ করেত বেলন -- েস পূজা, জপ, ধয্ান ei সব কমর্ -- aনয্ কমর্ নেহ।” 
 
        আজ সকােল নেরnd কিলকাতায় আিসয়ােছন। বাটীর েমাকdমায় তিdর কিরেত হiেতেছ। আদালেত সািk 
িদেত হয়। 
 
        মাsার েবলা নয়টার সময় মেঠ uপনীত হiয়ােছন। দানােদর ঘের pেবশ কিরেল পর তাঁহােক েদিখয়া 

ীযুk তারক আনেn িশেবর গান ধিরেলন -- 
 
 ‘তাৈথয়া তাৈথয়া নােচ েভালা। 
 
        তাঁহার গােনর সিহত রাখালo েযাগ িদেলন। আর গান গািহয়া diজেনi নৃতয্ কিরেতেছন। ei গান নেরnd 
সেব বাঁিধয়ােছন। 
 
   তাৈথয়া তাৈথয়া নােচ েভালা, বববm, বােজ গাল। 
 িডিম িডিম িডিম ডমr বােজ dিলেছ কপাল মাল। 
 গরেজ গ া জটা মােঝ, uগের aনল-িtশূল রােজ। 
 ধk ধk ধk েমৗিল বn, jেল শশা  ভাল ৷৷ 
 
        মেঠর ভাiেয়রা সকেল uপবাস কিরয়া আেছন। ঘের eখন নেরnd, রাখাল, িনর ন, শরৎ, শশী, কালী, 
বাবুরাম, তারক, হিরশ, িসঁিথর েগাপাল, সারদা, মাsার আেছন। েযাগীন, লাটু ীবৃnাবেন আেছন। তাঁহারা eখনo 
মঠ েদেখন নাi। 
 
        আজ েশামবার ৺িশবরািt, 21েশ েফbrয়াির, 1887। আগামী শিনবাের শরৎ, কালী, িনর ন, সারদা, 
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ী ীজগnাথ দশর্নাথর্ ৺পুরীধােম যাtা কিরেবন। 
 
        ীযুk শশী িদনরাত ঠাকুেরর েসবা লiয়া আেছন। 
 
        পূজা হiয়া েগল। শরৎ তানপুরা লiয়া গান গাiেতেছন: 
 
 িশব শ র বm বm (েভালা), ৈকলাসপিত মহারাজরাজ! 
 uেড় শৃ  িক েখয়াল, গেল বয্াল মাল, েলাচন িবশাল, লােল লাল; 
 ভােল চnd েশােভ, সুnর িবরােজ। 
 
        নেরnd কিলকাতা হiেত eiমাt আিসয়ােছন। eখনo sান কেরন নাi। কালী নেরndেক িজjাসা কিরেলন, 
েমাকdমার িক খবর? 
 
        নেরনd (িবরk হiয়া) -- েতােদর o-সব কথায় কাজ িক? 
 
        নেরnd তামাক খাiেতেছন o মাsার pভৃিতর সিহত কথা কিহেতেছন। -- “কািমনী-কা নতয্াগ না করেল 
হেব না। কািমনী নরকসয্ dারm। যত েলাক stীেলােক বশ। িশব আর কৃ  eেদর আলাদা কথা। শিkেক িশব দাসী 
কের েরেখিছেলন। ীকৃ  সংসার কেরিছেলন বেট, িকnt েকমন িনিলর্p! ফস কের বৃnাবন েকমন তয্াগ করেলন!” 
 
        রাখাল -- আবার dািরকা েকমন তয্াগ করেলন! 
 
        নেরnd গ াsান কিরয়া মেঠ িফিরেলন। হােত িভেজ কাপড় o গামছা। সারদা eতkণ সমs গােয় মািট 
মাখা -- আিসয়া নেরndেক সা া   হiয়া নমsার কিরেলন। িতিনo িশবরািtর uপবাস কিরয়ােছন -- গ াsােন 
যাiেবন। নেরnd ঠাকুরঘের িগয়া ঠাকুর pণাম কিরেলন o uপিব  হiয়া িকয়ৎকাল ধয্ান কিরেলন। 
 
        ভবনােথর কথা হiেতেছ। ভবনাথ িববাহ কিরয়ােছন, কমর্ কাজ কিরেত হiেতেছ। নেরnd বিলেতেছন, “oরা 
েতা সংসারী কীট!” 
 
        aপরাh হiল। িশবরািtর পূজার আেয়াজন হiেতেছ। েবলকাঠ o িবlপt আহরণ করা হiল। পূজােn 
েহাম হiেব। 
 
        সnয্া হiয়ােছ। ঠাকুরঘের ধুনা িদয়া শশী aনয্ানয্ ঘেরo ধুনা লiয়া েগেলন। pেতয্ক েদবেদবীর পেটর 
কােছ pণাম কিরয়া aিত ভিkভের নাম ucারণ কিরেতেছন। “ ী ীgrেদবায় নমঃ! ী ীকািলকাৈয় নমঃ! 

ী ীজগnাথ-সুভdা-বলরােমেভয্া নমঃ! ী ীষ ভুজায় নমঃ! ী ীরাধাবlভায় নমঃ! ী ীিনতয্ানnায়, 
ীaৈdতায়, ীভেkেভয্া নমঃ! ীেগাপালায়, ী ীযেশাদাৈয় নমঃ! ীরামায়, ীলkণায়, ীিব ািমtায় নমঃ!” 

 
        মেঠর েবলতলায় িশবপূজার আেয়াজন। রািt নয়টা। eiবার পূজা হiেবক। সােড় eগারটার সময় িdতীয় 
পূজা। চাির pহের চার পূজা। নেরnd, রাখাল, শরৎ, কালী, িসঁিথর েগাপাল pভৃিত মেঠর ভাiরা সকেলi েবলতলায় 
uপিsত। ভূপিত o মাsারo আেছন। মেঠর ভাiেদর মেধয্ eকজন পূজা কিরেতেছন। 
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        কালী গীতা পাঠ কিরেতেছন। ৈসনয্দশর্ন, সাংখয্েযাগ -- কমর্েযাগ। পােঠর মেধয্ মেধয্ নেরেndর সিহত কথা 
o িবচার হiেতেছ। 
 
        কালী -- আিমi সব। আিম সৃি , িsিত, pলয় করিছ। 
 
        নেরnd -- আিম সৃি  করিছ কi? আর eক শিkেত আমায় করােc। ei নানা কাযর্, -- িচnা পযর্n, িতিন 
করােcন। 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর বেলন, যতkণ আিম ‘ধয্ান করিছ’ ei েবাধ, ততkণo আদয্াশিkর eলাকা! 
শিk মানেতi হেব। 
 
        কালী িনsb হiয়া িকয়ৎkণ িচnা কিরেতেছন। তারপর বিলেতেছন -- “কাযর্ যা বলেল, o-সব িমথয্া! -- 
িচnা আদেপi হয় নাi -- o-সব মেন করেল হািস পায় --” 
 
        নেরnd -- ‘েসাঽহm বলেল েয ‘আিম’ েবাঝায়, েস e ‘আিম’ নয়। মন, েদহ e-সব বাদ িদেল যা থােক, 
েসi ‘আিম’!’ 
 
        গীতা পাঠােn কালী শািnবাদ কিরেতেছন -- শািnঃ! শািnঃ! শািnঃ! 
 
        eiবার নেরndািদ ভেkরা সকেল দ ায়মান হiয়া নৃতয্ গীত কিরেত কিরেত িবlমূল বারবার পিরkমণ 
কিরেতেছন। মােঝ মােঝ সমsের ‘িশবgr’! িশবgr’! ei মnt ucারণ কিরেতেছন। গভীর রািt। কৃ পেkর 
চতুদর্শী িতিথ। চািরিদক anকার! জীবজnt সকেলi িনsb। 
 
        ৈগিরক বstধারী, ei েকৗমারৈবরাগয্বান ভkগেণর কে  ucািরত ‘িশবgr! িশবgr।’ ei মহামnt িন 
েমঘগmীররেব aনn আকােশ uিঠয়া aখ  সিcদানেn লীন হiেত লািগল! 
 
        পূজা সমাp হiল: arেণাদয় হয় হয়। নেরndািদ ভkগণ bাhমহুূেতর্ গ াsান কিরেলন। 
 
        সকাল (22েশ েফbrয়াির) হiল। sানােn ভkগণ মেঠ ঠাকুরঘের িগয়া ঠাকুরেক pণামাnর দানােদর ঘের 
(aথর্াৎ ৈবঠকখানার ঘের) kেম kেম আিসয়া eকিtত হiেতেছন। নেরnd সুnর নব ৈগিরকবst ধারণ কিরয়ােছন। 
বসেনর েসৗnেযর্র সে  তাহার মুেখর o েদেহর তপসয্াসmূত aপূবর্ sগর্ীয় পিবt েজয্ািতঃ িমশাiয়ােছ! বদনম ল 
েতজঃপিরপূণর্, আবার েpমানুরি ত! েযন aখ  সিcদানn-সাগেরর eকিট ফুট jান-ভিk িশখাiবার জনয্ 
েদবেদহ ধারণ কিরয়ােছন -- aবতার লীলায় সহায়তার জনয্। েয েদিখেতেছ, েস আর চkু িফরাiেত পািরেতেছ 
না। নেরেndর বয়ঃkম িঠক চতুিবর্ংশিত বৎসর। িঠক ei বয়েস ীৈচতনয্ সংসারতয্াগ কিরয়ািছেলন। 
 
        ভkেদর পারেনর জনয্ ীযুk বলরাম তাঁহার বাটী হiেত ফল িম াnািদ পূবর্িদেনi (িশবরািtর িদেন) 
পাঠাiয়ােছন। 
 
        রাখাল pভৃিত d-eকিট ভkসে  নেরnd ঘের দাঁড়াiয়া দাঁড়াiয়া িকি ৎ জলেযাগ কিরেতেছন। eকিট-dিট 
খাiয়াi আনn কিরেত কিরেত বিলেতেছন, ‘ধনয্ বলরাম’ ‘ধনয্ বলরাম!’ (সকেলর হাসয্) 
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        eiবার নেরnd বালেকর নয্ায় রহসয্ কিরেতেছন। রসেগাlা মুেখ কিরয়া eেকবাের snহীন! চkু 
িনেমষশূনয্! নেরেndর aবsা েদিখয়া eকজন ভk ভান কিরয়া তাঁহােক ধারণ কিরেলন -- পােছ পিড়য়া যান! 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরnd -- (রসেগাlা মুেখ রিহয়ােছ) -- েচাখ চািহয়া বিলেতেছন, ‘আিম -- ভাল -- আিছ!’ 
(সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার pভৃিতেক িসিd o pসাদ িম াn িবতরণ করা হiল। 
 
        মাsার আনেnর হাট েদিখেতেছন। ভেkরা জয় িন কিরেতেছন। 
 
        -- “জয় gr মহারাজ! জয় gr মহারাজ!” -- 
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িdতীয় পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃে র pথম মঠ -- নেরndািদ ভেkর ৈবরাগয্ o সাধন 
 
        বরাহনগেরর মঠ। ঠাকুর ীরামকৃে র aদশর্েনর পর নেরndািদ ভেkরা eকt হiয়ােছন। সুেরেndর সাধু 
icায় বরাহনগের তাঁহােদর থািকবার eকিট বাসsান হiয়ােছ। েসi sান আিজ মেঠ পিরণত। ঠাকুরঘের grেদব 
ঠাকুর ীরামকৃে র িনতয্েসবা। নেরndািদ ভেkরা বিলেলন, আর সংসাের িফিরব না, িতিন েয কািমণী-কা ন 
তয্াগ কিরেত বিলয়ােছন, আমরা িক কের আর বািড়েত িফিরয়া যাi! শশী িনতয্পূজার ভার লiয়ােছন। নেরnd 
ভাiেদর তttাবধান কিরেতেছন। ভাiরাo তাঁহার মুখ চািহয়া থােকন। নেরnd বিলেলন সাধন কিরেত হiেব, তাহা 
না হiেল ভগবানেক পাoয়া যাiেব না। িতিন িনেজ o ভাiরাo নানািবধ সাধন আরm কিরেলন। েবদ, পুরাণ o 
তntমেত মেনর েখদ িমটাiবার জনয্ aেনক pকার সাধেনর pবৃt হiেলন। কখনo কখনo িনজর্েন বৃkতেল, 
কখনo eকাকী শানমেধয্, কখনo গ াতীের সাধন কেরন। মেঠর মেধয্ কখনo বা ধয্ােনর ঘের eকাকী জপ-
ধয্ােন িদন যাপন কেরন। আবার কখনo ভাiেদর সে  eকt িমিলত হiয়া সংকীতর্নানেn নৃতয্ কিরেত থােকন। 
সকেলi, িবেশষতঃ নেরnd, ঈ রলােভর জনয্ বয্াকুল। কখনo বেলন pােয়াপেবশন িক কিরব? িক uপােয় তাঁহােক 
লাভ কিরব? 
 
       লাটু, তারক o বুেড়ােগাপাল iঁহােদর থািকবার sান নাi, eঁেদর নাম কিরয়াi সুেরnd pথম মঠ কেরন। 
সুেরnd বিলেলন, “ভাi! েতামরা ei sােন ঠাকুেরর গিদ লiয়া থািকেব, আর আমরা সকেল মােঝ মােঝ eখােন 
জুড়াiেত আিসব।” েদিখেত েদিখেত েকৗমারৈবরাগয্বান ভেkরা যাতায়াত কিরেত কিরেত আর বািড়েত িফিরেলন 
না। নেরnd, রাখাল, িনর ন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী রিহয়া েগেলন। িকছুিদন পের সুেবাধ o pসn আিসেলন। 
েযাগীন o লাটু বৃnাবেন িছেলন, eকবৎসর পের আিসয়া জুিটেলন। গ াধর সবর্দাi মেঠ যাতায়াত কিরেতন। 
নেরndেক না েদিখেল িতিন থািকেত পািরেতন না। িতিন “জয় িশব o ারঃ” ei আরিতর sব আিনয়া েদন। মেঠর 
ভাiরা “বা grজী িক ফেত” ei জয়জয়কার িন েয মােঝ মােঝ কিরেতন, তাহাo গ াধর িশখাiয়ািছেলন। 
িতbত হiেত িফিরবার পর িতিন মেঠ রিহয়া িগয়ািছেলন। ঠাকুেরর আর dিট ভk হির o তুলসী, নেরnd o তাঁহার 
মেঠর ভাiেদর সবর্দা দশর্ন কিরেত আিসেতন। িকছুিদন পের aবেশেষ তাঁহারা মেঠ থািকয়া যান। 
 

[নেরেndর পূবর্কথা o ীরামকৃে র ভালবাসা ] 
 
        আজ kবার, 25েশ মাচর্, 1887 ী াb (12i ৈচt, 1293, kা pিতপদ) -- মাsার মেঠর ভাiেদর 
দশর্ন কিরেত আিসয়ােছন। েদেবndo আিসয়ােছন। মাsার pায় দশর্ন কিরেত আেসন o কখন কখন থািকয়া যান। 
গত শিনবাের আিসয়া শিন, রিব o েসাম -- িতনিদন িছেলন। মেঠর ভাiেদর, িবেশষতঃ নেরেndর, eখন তীb 
ৈবরাগয্। তাi িতিন uৎসুক হiয়া সবর্দা তাঁহােদর েদিখেত আেসন। 
 
        রািt হiয়ােছ। আজ রােt মাsার থািকেবন। 
 
        সnয্ার পর শশী মধুর নাম কিরেত কিরেত ঠাকুরঘের আেলা jািলেলন o ধুনা িদেলন। েসi ধুনা লiয়া যত 
ঘেরর পট আেছ, pেতয্েকর কােছ িগয়া pণাম কিরেতেছন। 
 
        eiবার আরিত হiেতেছ। শশী আরিত কিরেতেছন। মেঠর ভাiরা, মাsার o েদেবnd সকেল হাতেজাড় 
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কিরয়া আরিত েদিখেতেছন o সে  সে  আরিতর sব গাiেতেছন -- “জয় িশব o ার। ভজ িশব o ার। bhা 
িব ু সদািশব! হর হর হর মহােদব!!” 
 
        নেরnd o মাsার diজেন কিহেতেছন। নেরnd ঠাকুেরর কােছ যাoয়া aবিধ aেনক পূবর্কথা মাsােরর কােছ 
বিলেতেছন। নেরেndর eখন বয়স 24 বৎসর 2 মাস হiেব। 
 
        নেরnd -- pথম pথম যখন যাi, তখন eকিদন ভােব বলেলন, ‘তুi eেসিছস!’ 
 
        “আিম বাবলাম, ‘িক আ যর্! iিন েযন আমায় aেনকিদন েথেক েচেনন।’ তারপর বলেলন, ‘তুi িক eকটা 
েজয্ািত েদখেত পাস?’ 
 
        “আিম বললাম, আেj হাঁ। ঘুমাবার আেগ কপােলর কােছ িক েযন eকিট েজয্ািত ঘুরেত থােক।” 
 
        মাsার -- eখনo িক েদখ? 
 
        নেরনd -- আেগ খুব েদখতাম। যd মিlেকর রাnাবিড়েত eকিদন আমায় sশর্ কের িক মেন মেন বলেলন, 
আিম ajান হেয় েগলুম! েসi েনশায় aমন eকমাস িছলুম! 
 
        “আমার িববাহ হেব েন মা-কালীর পা ধের েকঁেদিছেলন। েকঁেদ বেলিছেলন, ‘মা o-সব ঘুিরেয় েদ মা। 
নেরnd েযন ডুেব না!’ 
 
        “যখন বাবা মারা েগেলন, মা-ভাiরা েখেত পােc না, তখন eকিদন anদা gহর সে  িগেয় তাঁর সে  
সাkাৎ হল। 
 
        “িতিন anদা gহেক বলেলন, ‘নেরেndর বাবা মারা েগেছ, oেদর বড় ক , eখন বnুবাnবরা সাহাজয্ কের 
েতা েবশ হয়।’ 
 
        “anদা gহ চেল েগেল আিম তাঁেক বকেত লাগলাম। বললাম, েকন আপিন oর কােছ o-সব কথা বলেলন? 
িতিন িতরsৃত হেয় কাঁদেত লাগেলন o বলেলন, ‘oের েতার জনয্ েয আিম dাের dাের িভkা করেত পাির!’ 
 
        “িতিন ভালেবেস আমােদর বশীভূত কেরিছেলন। আপিন িক বেলন?” 
 
        মাsার -- aণুমাt সেnহ নাi। oরঁ aেহতুক ভালবাসা। 
 
        নেরnd -- আমায় eকিদন eকলা eকিট কথা বলেলন। আর েকহ িছল না। e-কথা আপিন (আমােদর 
িভতের) আর কাrেক বলেবন না। 
 
        মাsার -- না, িক বেলিছেলন? 
 
        নেরnd -- িতিন বলেলন, আমার েতা িসdাi করবার েজা নাi। েতার িভতর িদেয় করব, িক বিলস? আিম 
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বললাম -- ‘না, তা হেব না।’ 
 
        “oঁর কথা uিড়েয় িদতাম, -- oঁর কােছ েনেছন। ঈ েরর rপদশর্ন কেরন, e িবষেয় আিম বেলিছলাম, 
‘o-সব মেনর ভুল।’ 
 
        “িতিন বলেলন, oের, আিম কুিঠর uপর েচঁিচেয় বলতাম, oের েকাথায় েক ভk আিছস আয়, -- েতােদর 
না েদেখ আমার pাণ যায়! মা বেলিছেলন, ভেkরা সব আসেব, -- তা েদখ, সব েতা িমলেছ! 
 
        “আিম তখন আর িক বলব, চুপ কের রiলাম।” 
 

[নেরেndর aখে র ঘর -- নেরেndর aহংকার ] 
 
        “eকিদন ঘেরর দরজা বn কের েদেবndবাবু o িগিরশবাবুেক আমার িবষয় বেলিছেলন, ‘oর ঘর বেল িদেল 
o েদহ রাখেব না।’ ” 
 
        মাsার -- হাঁ, েনিছ। আর আমােদর কােছo aেনকবার বেলিছেলন। কাশীপুের থাকেত েতামার eকবার 
েস aবsা হেয়িছল, না? 
 
        নেরnd -- েসi aবsায় েবাধ হল েয, আমার শরীর নাi, ধু মুখিট েদখেত পািc। ঠাকুর uপেরর ঘের 
িছেলন। আমার িনেচ oi aবsািট হল! আিম েসi aবsােত কাঁদেত লাগলাম। বলেত লাগলাম আমার িক হল! 
বুেড়ােগাপাল uপের িগেয় ঠাকুরেক বলেলন, ‘নেরnd কাঁদেছ।’ 
 
        “তাঁর সে  েদখা হেল, িতিন বলেলন, ‘eখন েটর েপিল, চািব আমার কােছ রiল!’ -- আিম বললাম, 
‘আমার িক হল!’ 
 
        “িতিন aনয্ ভkেদর িদেক েচেয় বলেলন, ‘o আপনােক জানেত পারেল, েদহ রাখেব না; আিম ভুিলেয় 
েরেখিছ।’ 
 
        “eকিদন বেলিছেলন, তুi যিদ মেন কিরস কৃ েক hদয়মেধয্ েদখেত পাস। আিম বললাম, আিম িক িফ  
মািন না। (মাsার o নেরেndর হাসয্) 
 
        “আর eকটা েদেখিছ, eক-eকিট জায়গা, িজিনস বা মানুষ েদখেল, েবাধ হয় েযন আেগ জnাnের 
েদেখিছ। েযন েচনা েচনা! আমহাs্র্ sীট-e যখন শরেতর বািড়েত েগলাম, শরতেক eকবার বললাম, oi বািড় 
েযন আমার সব জানা! বািড়র িভতেরর পথgিল, ঘরgিল, েযন aেনক িদেনর েচনা েচনা। 
 
        “আিম িনেজর মেতা কাজ করতাম, িতিন (ঠাকুর) িকছু বলেতন না। আিম সাধারণ bাhসমােজর েমmার 
হেয়িছলাম, জােনন েতা?” 
 
        মাsার -- হাঁ, তা জািন। 
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        নেরnd -- িতিন জানেতন, oখােন েমেয়মানুেষরা যায়। েমেয়েদর সামেন েরেখ ধয্ান করা যায় না, তাi 
িনnা করেতন। আমায় িকnt িকছু বলেতন না! eকিদন ধু বলেলন, রাখালেক o-সনব কথা িকছু বিলস িন -- েয 
তুi সমােজর েমmার হেয়িছস। oরo, তাহেল হেত icা যােব। 
 
        মাsার -- েতামার েবিশ মেনর েজার, তাi েতামায় বারণ কেরন নাi। 
 
        নেরnd -- aেনক dঃখক  েপেয় তেব ei aবsা হেয়েছ। মাsার মশাi, আপিন dঃখক  পান নাi তাi, -- 
মািন dঃখক  না েপেল Resignation (ঈ ের সমs সমপর্ণ) হয় না -- Absolute Dependence on 
God. 
 
        “আcা ... eত নm o িনরহংকার; কত িবনয়! আমায় বলেত পােরন, আমার িকেস িবনয় হয়?” 
 
        মাsার -- িতিন বেলেছন, েতামার aহংকার সmেn, -- e ‘aহং’ কার? 
 
        নেরnd -- eর মােন িক? 
 
        মাsার -- aথর্াৎ রািধকােক eকজন সখী বলেছন, েতার aহংকার হেয়েছ -- তাi কৃ েক aপমান করিল। 
আর eক সখী utর িদিছল, হাঁ, aহংকার ীমতীর হেয়িছল বেট, িকnt e aহং কার? aথর্াৎ কৃ  আমার পিত -- 
ei aহংকার, -- কৃ i e ‘aহং’ েরেখ িদেয়িছেলন। ঠাকুেরর কথার মােন ei, ঈ রi ei aহংকার েতামার 
িভতের েরেখ িদেয়েছন, aেনক কাজ কিরেয় েনেবন ei জনয্! 
 
        নেরnd -- িকnt আিম হাঁকেডেক েবােল আমার dঃখ নাi! 
 
        মাsার (সহােসয্) -- তেব সখ কের হাঁকডাক কেরা। (uভেয়র হাসয্) 
 
        eiবার aনয্ aনয্ ভkেদর কথা পিড়ল -- িবজয় েগাsামীর pভৃিতর। 
 
        নেরnd -- িতিন িবজয় েগাsামীর কথা বেলিছেলন, ‘dাের ঘা িদেc।’ 
 
        মাsার -- aথর্াৎ ঘেরর িভতর eখনo pেবশ কিরেত পােরন নাi। 
 
        “িকnt শয্ামপুকুর বাটীেত িবজয় েগাsামী ঠাকুরেক বেলিছেলন, ‘আিম আপনােক ঢাকােত ei আকাের দশর্ন 
কেরিছ, ei শরীের।’ তুিমo েসiখােন uপিsত িছেল। 
 
        নেরnd -- েদেবndবাবু, রামবাবু eরা সব সংসারতয্াগ করেব -- খুব েচ া করেছ। রামবাবু, Privately 
বেলেছ, di বছর পের তয্াগ করেব। 
 
        মাsার -- di বছর পের? েমেয়েছেলেদর বেnাবs হেল বুিঝ? 
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        নেরnd -- আর o বািড়টা ভাড়া েদেব। আর eকটা েছাট বািড় িকনেব। েমেয়র িবেয়-িটেয় oরা বুঝেব। 
 
        মাsার -- েগাপােলর েবশ aবsা, না? 
 
        নেরnd -- িক aবsা! 
 
        মাsার -- eত ভাব, হিরনােম ar, েরামা ! 
 
        নেরnd -- ভাব হেলi িক বড় েলাক হেয় েগল! 
 
        কালী, শরৎ, শশী সারদা eরা -- েগাপােলর েচেয় কত বড়েলাক! eেদর তয্াগ কত! েগাপাল তাঁেক (ঠাকুর 

ীরামকৃ েক) মােন কi?” 
 
        মাsার -- িতিন বেলিছেলন বেট, o eখানকার েলাক নয়। তেব ঠাকুরেক েতা খুব ভিk করেতন েদেখিছ। 
 
        নেরnd -- িক েদেখেছন? 
 
        মাsার -- যখন pথম pথম দিkেণ ের যাi, ঠাকুেরর ঘের ভkেদর দরবার েভেঙ েগেল পর, ঘেরর 
বািহের eেস eকিদন েদখলাম -- েগাপাল হাঁটু েগেড় বাগােনর লাল সুরিকর পেথ হাতেজাড় কের আেছন -- ঠাকুর 
েসiখােন দাঁিড়েয়। খুব চাঁেদর আেলা। ঠাকুেরর ঘেরর িঠক utের েয বারাnািট আেছ তারi িঠক utর গােয় লাল 
সুরিকর রাsা। েসখােন আর েকu িছল না। েবাধ হল েযন -- েগাপাল শরণাগত হেয়েছন o ঠাকুর আ াস িদেcন। 
 
        নেরnd -- আিম েদিখ নাi। 
 
        মাsার -- আর মােঝ মােঝ বলেতন, ‘oর পরমহংস aবsা।’ তেব eo েবশ মেন আেছ, ঠাকুর তাঁেক েমেয় 
মানুষ ভkেদর কােছ আনােগানা করেত বারণ কেরিছেলন। aেনকবার সাবধান কের িদছেলন। 
 
        নেরnd -- আর িতিন আমার কেছ বেলেছন, -- oর যিদ পরমহংস aবsা তেব টাকা েকন! আর বেলেছন, 
‘o eখানকার েলাক নয়। যারা আমার আপনার েলাক তারা eখােন সবর্দা আসেব।’ 
 
        “তাiত -- বাবুর uপর িতিন রাগ করেতন। েস সবর্দা সে  থাকত বেল, আর ঠাকুেরর কােছ েবিশ আসত 
না। 
 
        “আমায় বেলিছেলন -- ‘েগাপাল িসd -- হঠাৎ িসd; o eখানকার েলাক নয়। যিদ আপনার হত, oেক 
েদখবার জনয্ আিম কাঁিদ নাi েকন?’ 
 
        “েকu েকu o ঁেক িনতয্ানn বেল খাড়া কেরেছন। িকnt িতিন (ঠাকুর) কতবার বেলেছন, ‘আিমi aৈdত-
ৈচতনয্-িনতয্ানn eকাধাের িতন।’ ” 
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তৃতীয় পিরেcদ 
 

নেরেndর পূবর্কথা 
 
        মেঠ কালী তপsীর ঘের diিট ভk বিসয়া আেছন। eকিট তয্াগী o eকিট গৃহী। uভেয়রi বয়স 24।25। 
diজেন কথা কিহেতেছন। eমন সমেয় মাsার আিসেলন। িতিন মেঠ িতন িদন থাকেবন। 
 
        আজ gড াiেড, 8i eিpল, (26েশ ৈচt, 1293, পূিণর্মা) kবার। eখন েবলা 8টা হiেব। মাsার 
আিসয়া ঠাকুরঘের িগয়া ঠাকুর pণাম কিরেলন। তৎপের নেরnd, রাখাল iতয্ািদ ভkেদর সিহত েদখা কিরয়া kেম 
ei ঘের আিসয়া বিসেলন o diিট ভkেক সmাষণ কিরয়া kেম তাঁহােদর কথা িনেত লািগেলন। গৃহী ভkিটর 
icা সংসারতয্াগ কেরন। মেঠর ভাiিট তাঁহােক বুঝােcন, যােত সংসারতয্াগ না কের। 
 
        তয্াগী ভk -- িকছু কমর্ যা আেছ -- কের েফল না। eকটু করেলi তারপর েশষ হেয় যােব। 
 
        “eকজন েনিছল তার নরক হেব। েস eকজন বnুেক বলেল, ‘নরক িক রকম গা?’ বnুিট eকটু খিড় িনেয় 
নরক আঁকেত লাগল। নরক েযi আঁকা হেয়েছ aমিন oi েলাকিট তােত গড়াগিড় িদেয় েফলেল। তার বলেল, 
eiবার আমার নরক েভাগ হেয় েগল। 
 
        গৃহী ভk -- আমার সংসার ভাল লােগ না, আহা, েতামরা েকমন আছ! 
 
        তয্াগী ভk -- তুi aত বিকস েকন? েবিরেয় যািব যাস। -- েকন, eকবার সখ কের েভাগ কের েন না। 
 
        নয়টার পর ঠাকুরঘের শশী পূজা কিরেলন। 
 
        pায় eগারটা বািজল। মেঠর ভাiরা kেম kেম গ াsান কিরয়া আিসেলন। sােনর পর dবst পিরধান 
কিরয়া pেতয্েক ঠাকুরঘের িগয়া ঠাকুরেক pণাম o তৎপের ধয্ান কিরেত লািগেলন। 
 
        ঠাকুেরর েভােগর পর মেঠর ভাiরা বিসয়া pসাদ পাiেলন; মাsারo েসi সে  pসাদ পাiেলন। 
 
        সnয্া হiল। ধুনা িদবার পর kেম আরিত হiল। দানােদর ঘের রাখাল, শশী, বুেড়ােগাপাল o হিরশ বিসয়া 
আেছন। মাsারo আেছন। রাখাল ঠাকুেরর খাবার খুব সাবধােন রািখেত বিলেতেছন। 
 
        রাখাল (শশী pভৃিতর pিত) -- আিম eকিদন তাঁর জলখাবার আেগ েখেয়িছলাম। িতিন েদেখ বলেলন, 
“েতার িদেক চাiেত পারিছ না। তুi েকন e কমর্ করিল!” -- আিম কাঁদেত লাগলুম। 
 
        বুেড়ােগাপাল -- আিম কাশীপুের তাঁর খাবােরর uপর েজাের িনঃ াস েফেলিছলুম, তখন িতিন বলেলন, “o 
খাবার থাক।” 
 
        বারাnার uপর মাsার নেরেndর সিহত েবড়াiেতেছন o uভেয় aেনক কথাবাতর্া কিহেতেছন। 
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        নেরnd বিলেলন, আিম েতা িকছুi মানতুম না। -- জােনন? 
 
        মাsার -- িক, rপ-টুপ? 
 
        নেরnd -- িতিন যা যা বলেতন, pথম pথম aেনক কথাi মানতুম না। eকিদন িতিন বেলিছেলন, ‘তেব 
আিসস েকন?’ 
 
        “আিম বললাম, আপনােক েদখেত আিস, কথা নেত নয়।” 
 
        মাsার -- িতিন িক বলেলন? 
 
        নেরnd -- িতিন খুব খুিশ হেলন। 
 
        পরিদন -- শিনবার। 9i eিpল, 1887। ঠাকুেরর েভােগর পর মেঠর ভাiরা আহার কিরয়ােছন o eকটু 
িব ামo কিরয়ােছন। নেরnd o মাsার মেঠর পি মগােয় েয বাগান আেছ, তাহার eকিট গাছতলায় বিসয়া িনজর্েন 
কথা কিহেতেছন। নেরnd ঠাকুেরর সিহত সাkােতর পর যত পূবর্কথা বিলেতেছন। নেরেndর বয়স 28, মাsােরর 
32 বৎসর। 
 
        মাsার -- pথম েদখার িদনিট েতামার েবশ sরণ পেড়? 
 
        নেরnd -- েস দিkেণ ের কালীবািড়েত। তাঁহারi ঘের। েসiিদেন ei dিট গান েগেয়িছলাম: 
 
  মন চল িনজ িনেকতেন। 
 সংসার িবেদেশ, িবেদশীর েবেশ, ম েকন aকারেণ।। 
 িবষয় প ক আর ভূতগণ, সব েতার পর েকu নয় আপন। 
 পর েpেম েকন হiেয় মগন, ভুিলছ আপন জেন।। 
 সতয্পেথ মন কর আেরাহণ, েpেমর আেলা jািল চল aণুkণ। 
 সে েত সmল রাখ পুণয্ ধন, েগাপেন aিত যতেন।। 
 েলাভ েমাহ আিদ পেথ দসুয্গণ, পিথেকর কের সবর্s েমাষণ। 
 পরম যতেন রাখ ের pহরী শম দম di জেন।। 
 সাধুস  নাম আেছ পাnধাম, াn হেল তথা কিরo িব াম। 
 পথ াn হেল সুধাio পথ েস পাn-িনবাসীহেল।। 
 যিত েদখ পেথ ভেয়ির আকার, pাণপেণ িদo েদাহাi রাজার। 
 েস পেথ রাজার pবল pতাপ, শমন ডের যাঁর শাসেন।। 
 
        গান - যােব িক েহ িদন আমার িবফেল চিলেয়। 
 আিছ নাথ িদবািনিশ আশাপথ িনরিখেয়।। 
 তুিম িtভুবন নাথ, আিম িভখাির aনাথ। 
 েকমেন বিলব েতামায় eস েহ মম hদেয়।। 
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 hদয়-কুটীর-dার, খুেল রািখ আিনবার। 
 কৃপা কির eকবার eেস িক জুড়ােব িহেয়।। 
 
        মাsার -- গান েন িক বলেলন? 
 
        নেরnd -- তাঁর ভাব হেয় িগছল। রামবাবুেদর িজjাসা করেলন, “e েছেলিট েক? আহা িক গান!” আমায় 
আবার আসেত বলেলন। 
 
        মাsার -- তারপর েকাথায় েদখা হল? 
 
        নেরনd -- তারপর রাজেমাহেনর বািড় তারপর আবার দিkেণ ের। েসবাের আমায় েদেখ ভােব আমায় sব 
করেত লাগেলন। sব কের বলেত লাগেলন, ‘নারায়ণ, তুিম আমার জনয্ েদহধারণ কের eেসছ!’ 
 
        “িকnt e কথাgিল কাহােকo বলেবন না।” 
 
        মাsার -- আর িক বলেলন? 
 
        নেরnd -- তুিম আমার জনয্ েদহধারণ কের eেসছ। মােক বেলিছলাম, ‘মা, আিম িক েযেত পাির! েগেল 
কার সে  কথা কব? মা, কািমনী-কা নতয্াগী dভk না েপেল েকমন কের পৃিথবীেত থাকব! বলেলন, তুi রােt 
eেস আমায় তুলিল, আর আমায় বলিল ‘আিম eেসিছ।’ আিম িকnt িকছু জািন না, কিলকাতার বািড়েত েতাফা ঘুম 
মারিছ। 
 
        মাsার -- aথর্াৎ, তুিম eক সময় Present-  বেট, Absent-  বেট, েযমন ঈ র সাকারo বেটন, 
িনরাকারo বেটন! 
 
        নেরnd -- িকnt e-কথা কাrেক বলেবন না। 
 

[নেরেndর pিত েলাকিশkার আেদশ] 
 
        নেরnd -- কাশীপুের িতিন শিkস ার কের িদেলন। 
 
        মাsার -- েয সমেয় কাশীপুেরর বাগােন গাছতলায় ধুিন েjেল বসেত, না? 
 
        নেরnd -- হাঁ। কালীেক বললাম, আমার হাত ধর েদিখ। কালী বলেল, িক eকটা Shock েতামার গা 
ধরােত আমার গােয় কাগল। 
 
        “e-কথা (আমােদর মেধয্) কাrেকo বলেবন না -- Promise কrন।” 
 
        মাsার -- েতামার uপর শিk স ার করেলন, িবেশষ uেdশয্ আেছ, েতামার dারা aেনক কাজ হেব। 
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eকিদন eকখানা কাগেজ িলেখ বেলিছেলন, ‘নেরন িশেk িদেব।’ 
 
        নেরnd -- আিম িকnt বেলিছলাম, ‘আিম o-সব পারব না।’ 
 
        “িতিন বলেলন, ‘েতার হাড় করেব।’ শরেতর ভার আমার uপর িদেয়েছন। o eখন বয্াকুল হেয়েছ। oর 
কু িলনী জাgত হেয়েছ।” 
 
        মাsার -- eখন পাতা না জেম। ঠাকুর বলেতন, েবাধ হেয় মেন আেছ েয, পুকুেরর িভতর মােছর গািড় হয় 
aথর্াৎ গতর্, েযখােন মাছ eেস িব াম কের। েয গািড়েত পাতা eেস জেম যায়, েস গািড়েত মাছ eেস থােক না। 
 

[নেরেndর aখে র ঘর ] 
 
        নেরnd -- নারায়ণ বলেতন। 
 
        মাsার -- েতামায় -- “নারায়ণ” বলেতন, -- তা জািন। 
 
        নেরnd -- তাঁর বয্ােমার সময় েশাচাবার জল eিগেয় িদেত িদেতন না। 
 
        “কাশীপুের বলেলন, ‘চািব আমার কােছ রiল, o আপনােক জানেত পারেল েদহতয্াগ করেব’।” 
 
        মাsার -- যখন েতামার eকিদন েসi aবsা হেয়িছল, না? 
 
        নেরnd -- েসi সমেয় েবাধ হেয়িছল, েযন আমার শরীর নাi েকবল মুখিট আেছ। বািড়েত আiন পড়িছলুম, 
eকজািমন েদব বেল। তখন হঠাৎ মেন হল, িক করিছ! 
 
        মাsার -- যখন ঠাকুর কাশীপুের আেছন? 
 
        নেরnd -- হাঁ। পাগেলর মেতা বািড় েথেক েবিরেয় eলাম! িতিন িজjাসা করেলন, ‘তুi িক চাস?’ আিম 
বললাম, ‘আিম সমািধs হেয় থাকব।’ িতিন বলেলন, ‘তুi েতা বড় হীনবুিd! সমািধর পাের যা! সমািধ েতা তুc 
কথা।’ 
 
        মাsার -- হাঁ, িতিন বলেতন, jােনর পর িবjান। ছােদ uেঠ আবার িসঁিড়েত আনােগানা করা। 
 
        নেরnd -- কালী jান jান কের। আিম বিক। jান কতেত হয়? আেগ ভিk পাকুক। 
 
        “আবার তারকবাবুেক দিkেণ ের বেলিছেলন, ‘ভাব-ভিk িকছু েশষ নয়’।” 
 
        মাsার -- েতামার িবষয় আর িক িক বেলেছন বল! 
 
        নেরnd -- আমার কথায় eেতা িব াস েয যখন বললাম, আপিন rপ-টুপ যা েদেখন o সব মেনর ভুল। 
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তখন মার কােছ গেয় িজjাসা করেলন, ‘মা, নেরnd ei সব কথা বেলেছ, তেব e-সব িক ভুল? তারপর আমােক 
বলেলন, ‘মা বলেল, o-সব সতয্!’ 
 
        “বলেতন, েবাধ হয় মেন আেছ, ‘েতার গান নেল (বুেক হাত িদয়া েদখাiয়া) eর িভতর িযিন আেছন িতিন 
সােপর নয্ােয় েফাঁস কের েযন ফণা ধের িsর হেয় নেত থােকন!’ 
 
        “িকnt মাsার মহাশয়, eত িতিন বলেলন, কi আমার িক হল!” 
 
        মাsার -- eখন িশব েসেজছ, পয়সা েনবার েজা নাi। ঠাকুেরর গl েতা মেন আেছ? 
 
        নেরnd -- িক, বলুন না eকবার। 
 
        মাsার -- বhrপী িশব েসেজিছল। যােদর বািড় িগছল, তারা eকটা টাকা িদেত eেসিছল; েস েনয় িন! 
বািড় েথেক হাত-পা ধুেয় eেস টাকা চাiেল। বািড়র েলােকরা বলেল, তখন েয িনেল না? েস বলেল, ‘তখন িশব 
েসেজিছলাম -- সnয্াসী -- টাকা েছাঁবার েজা নাi।’ 
 
        ei কথা িনয়া নেরnd aেনকkণ ধিরয়া খুব হািসেত লািগেলন। 
 
        মাsার -- তুিম eখন েরাজা েসেজছ। েতামার uপর সব ভার। তুিম মেঠর ভাiেদর মানুষ করেব। 
 
        নেরnd -- সাধন-টাধন যা আমরা করিছ, e-সব তাঁর কথায়। িকnt Strange (আ েযর্র িবষয়) ei েয, 
রামবাবু ei সাধন িনেয় েখাঁটা েদন। রামবাবু বেলন, ‘তাঁেক দশর্ন কেরিছ, আবার সাধন িক?’ 
 
        মাsার -- যার েযমন িব াস েস না হয় তাi কrক। 
 
        নেরnd -- আমােদর েয িতিন সাধন করেত বেলেছন। 
 
        নেরnd ঠাকুেরর ভালবাসার কথা আবার বলেছন। 
 
        নেরnd -- আমার জনয্ মার কােছ কত কথা বেলেছন। যখন েখেত পািc না -- বাবার কাল হেয়েছ -- 
বািড়েত খুব ক  -- আখন আমার জনয্ মার কােছ টাকা pাথর্না কেরিছেলন। 
 
        মাsার -- তা জািন; েতামার কােছ েনিছলাম। 
 
        নেরnd -- টাকা হল না। িতিন বলেলন, ‘মা বেলেছন, েমাটা ভাত, েমাটা কাপড় হেত পাের। ভাত-ডাল হেত 
পাের।’ 
 
        “eেতা আমােক ভালবাসা, -- িকnt যখন েকান aপিবt ভাব eেসেছ aমিন েটর েপেয়েছন! anদার সে  
যখন েবড়াতাম, aসৎ েলােকর সে  কখন কখন িগেয় পেড়িছলাম। তাঁর কােছ eেল আমার হােত আর েখেলন না, 
খািনকটা হাত uেঠ আর uঠেলা না। তাঁর বয্ােমার সময় তাঁর মুখ পযর্n uেঠ আর uঠেলা না। বলেলন, ‘েতার 
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eখনo হয় নাi।’ 
 
        “eক-eকবার খুব aিব াস আেস। বাবুরামেদর বািড়েত িকছু নাi েবাধ হল। েযন i র-টী র িকছুi 
নাi।” 
 
        মাsার -- ঠাকুর েতা বলেতন, তাঁরo erপ aবsা eক-eকবার হত। 
 
        dজেন চুপ কের আেছন। মাsার বিলেতেছন -- “ধনয্ েতামরা! রাতিদন তাঁেক িচnা করেছা!” নেরnd 
বিলেলন, “কi? তাঁেক েদখেত পািc না বেল শরীরতয্াগ করেত icা হেc কi?” 
 
        রািt হiয়ােছ। িনর ন ৺পুরীধাম হiেত িকয়ৎkণ িফিরয়ােছন। তাঁহােক েদিখয়া মেঠর ভাiরা o মাsার 
সকেলi আনn pকাশ কিরেলন। িতিন পুরী যাtার িববরণ বিলেত লািগেলন। িনর েনর বয়স eখন 25।26 
হiেব, সnয্ারিতর পর েকহ েকহ ধয্ান কিরেতেছন। িনর ন িফিরয়ােছন বিলয়া aেনেক বড় ঘের (দানােদর ঘের) 
আিসয়া বিসেলন o সদালাপ কিরেত লািগেলন। রাত 9টার পর শশী ৺ঠাকুেরর েভাগ িদেলন o তাঁহােক শয়ন 
করাiেলন। 
 
        মেঠর ভাiরা িনর নেক লiয়া রােtর আহার কিরেত বিসেলন। খােদয্র মেধয্ rিট, eকটা তরকাির o 
eকটু gড়; আর ঠাকুেরর যৎিকি ৎ সুিজর পায়সািদ pসাদ। 
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চতুথর্ পিরেcদ 
 

ঠাকুর ীরামকৃ  ভkhদেয় 
ীরামকৃে র pথম মঠ o নেরndািদর সাধনা o তীb ৈবরাগয্ 

 
        আজ ৈবশাখী পূিণর্মা (25েশ ৈবশাখ, 1294)। 7i েম, 1887 ী াb। শিনবার aপরাh। নেরnd মাsােরর 
সিহত কথা কিহেতেছন। কিলকাতা grpসাদ েচৗধুরী েলেন, eকিট বািড়র িনেচর ঘের, তkেপােশর uপর uভেয় 
বিসয়া আেছন। 
 
        মিণ েসi ঘের পড়া না কেরন। Merchant of Venice, Comus, Blackie's self-culture ei 
সব বi পিড়েতেছন। পড়া ৈতয়ার কিরেতেছন। s ুেল পড়াiেত হiেব। 
 
        কয়মাস হiল, ঠাকুর ীরামকৃ  ভkেদর aকূল পাথাের ভাসাiয়া sধােম চিলয়া িগয়ােছন। aিববািহত o 
িববািহত ভেkরা ঠাকুর ীরামকৃে র েসবাকােল েয েsহসূেt বাঁধা হiয়ােছন তাহা আর িছn হiবার নেহ। হঠাৎ 
কণর্ধােরর aদশর্েন আেরািহগণ ভয় পাiয়ােছন বেট, িকnt সকেলi েয eক pাণ, পরsেরর মুখ চািহয়া 
রিহয়ােছন। eখন পরsরেক না েদিখেল আর তাঁহারা বাঁেচন না। aনয্ েলােকর সে  আলাপ আর ভাল লােগ না। 
তাঁহার কথা বi আর িকছু ভাল লােগ না। সকেল ভােবন তাঁেক িক আর েদখেত পাব না? িতিন েতা বেল েগেছন, 
বয্াকুল হেয় ডাকেল আnিরক ডাক নেল ঈ র েদখা েদেবন। বেল েগেছন, আnিরক হেল িতিন নেবনi 

নেবন। যখন িনজর্েন থােকন, তখন েসi আনnময় মূিতর্ মেন পেড়। রাsায় চেলন, uেdশয্হীন, eকাকী েকঁেদ 
েকঁেদ েবড়ান। ঠাকুর তাi বুিঝ মিণেক বেলিছেলন, ‘েতামরা রাsায় েকঁেদ েকঁেদ েবড়ােব, তাi শরীরতয্াগ করেত 
eকটু ক  হেc!’ েকu ভাবেছন, কi িতিন চেল েগেলন, আিম eখনo েবঁেচ রiিছ। ei aিনতয্ সংসাের eখনo 
থাকেত icা! িনেজ মেন করেল েতা শরীরতয্াগ করেত পাির, তা কi করিছ! 
 
        েছাকরা ভেkরা কাশীপুেরর বাগােন থািকয়া রািtিদন েসবা কিরয়ািছেলন। তাঁহার aদশর্েনর পর 
aিনcাসেtto কেলর পুtিলকার নয্ায় িনেজর িনেজর বািড় িফিরয়া েগেলন। ঠাকুর কাহােকo সnয্াসীর বাহয্ িচh 
(েগrয়া বst iতয্ািদ) ধারণ কিরেত aথবা গৃহীর uপািধ তয্াগ কিরেত aনুেরাধ কেরন নাi। তাঁহারা েলােকর কােছ 
দt, েঘাষ, চkবতর্ী, েঘাষাল iতয্ািদ uপািধযুk হiয়া পিরচয়, ঠাকুেরর aদশর্েনর পরo িকছুিদন িদয়ািছেলন। 
িকnt ঠাকুর তাঁহােদর anের তয্াগী কিরয়া িগয়ািছেলন। 
 
        d-িতন জেনর িফিরয়া যাiবার বািড় িছল না; সুেরnd তাঁহােদর বিলেলন, ভাi েতামরা আর েকাথা যােব; 
eকটা বাসা করা যাক। েতামরাo থাকেব আর আমােদরo জুড়াবার eকটা sান চাi; তা না হেল সংসাের eরকম 
রাতিদন েকমন কের থাকব। েসiখােন েতামরা িগেয় থাক। আিম কাশীপুেরর বাগােন ঠাকুেরর েসবার জনয্ 
যৎিকি ৎ িদতাম। ekেণ তাহােত বাসা খরচা চিলেব। সুেরnd pথম pথম di-eকমাস টাকা িtশ কিরয়া িদেতন। 
kেম েযমন মেঠ aনয্ানয্ ভাiরা েযাগ িদেত লািগেলন, প াশ-ষাট কিরয়া িদেত লািগেলন। েশেষ 100 টাকা 
পযর্n িদেতন। বরাহনগের েয বািড় লoয়া হiল, তাহার ভাড়া o টয্াk 11 টাকা। পাচক bাhেণর মািহয়ানা 6৲ 
টাকা, আর বাকী ডালভােতর খরচ। বুেড়া েগাপাল, লাটু o তারেকর বািড় নাi। েছাট েগাপাল pথেম কাশীপুেরর 
বাগান হiেত ঠাকুেরর গিদ o িজিনসপt লiয়া েসi বাসা বািড়েত েগেলন। সে  পাচক bাhণ শশী। রােt শরৎ 
আিসয়া থািকেলন। তারক বৃnাবন িগয়ািছেলন। কালী eকমােসর মেধয্, রাখাল কেয়ক মাস পের, েযাগীন 
eকবৎসর পের িফিরেলন। 
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        িকছুিদেনর মেধয্ নেরnd, রাখাল, িনর ন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, েযাগীন, কালী, লাটু রিহয়া েগেলন আর 
বািড়েত িফিরেলন না। kেম pসn o সুেবাধ আিসয়া রিহেলন। গ াধর o হিরo পের আিসয়া জুিটেলন। 
 
        ধনয্ সুেরnd! ei pথম মঠ েতামাির হােত গড়া! েতামার সাধু icায় ei আ ম হiল! েতামােক যntsrপ 
কিরয়া ঠাকুর ীরামকৃ  তাঁহার মূলমnt কািমনী-কা নতয্াগ মূিতর্মান কিরেলন। েকৗমারৈবরােগয্বান dাtা 
নেরndািদ ভেkর dারা আবার সনাতন িহnু ধমর্েক জীেবর সmুেখ pকাশ কিরেলন। ভাi, েতামার ঋণ েক ভুিলেব? 
মেঠর ভাiরা মাতৃহীন বালেকর নয্ায় থািকেতন -- েতামার aেপkা কিরেতন, তুিম কখন আিসেব। আজ বািড়-
ভাড়া িদেত সব টাকা িগয়ােছ -- আজ খাবার িকছু নাi -- কখন তুিম আিসেব -- আিসয়া ভাiেদর খাবার বেnাবs 
কিরয়া িদেব! েতামার aকৃিtম েsহ sরণ কিরেল েক না arবাির িবসজর্ন কিরেব। 
 

[নেরndািদর ঈ র জনয্ বয্াকুলতা o pােয়াপেবশন-pস  ] 
 
        কিলকাতার েসi িনেচর ঘের নেরnd মিণর সিহত কথা কিহেতেছন। নেরnd eখন ভkেদর েনতা। মেঠর 
সকেলর anের তীb ৈবরাগয্। ভগবান দশর্ন জনয্ সকেল ছটফট কিরেতেছন। 
 
        নেরnd (মিণর pিত) -- আমার িকছু ভাল লাগেছ না। ei আপনার সে  কথা কিc, icা হয় eখিন uেঠ 
যাi। 
 
        নেরnd িকয়ৎkণ চুপ কিরয়া রিহেলন। িকয়ৎkণ পের আবার বিলেতেছন -- pােয়াপেবশন করব? 
 
        মিণ -- তা েবশ! ভগাবেনর জনয্ সবi েতা করা যায়। 
 
        নেরnd -- যিদ িখেদ সামলােত না পাির? 
 
        মিণ -- তাহেল েখেয়া, আবার লাগেত হেব। 
 
        নেরnd আবার িকয়ৎkণ চুপ কিরেলন। 
 
        নেরnd -- ভগবান নাi েবাধ হেc! যত pাথর্না করিছ, eকবারo জবাব পাi নাi। 
 
        “কত েদখলাম মnt েসানার akের jল jল করেছ! 
 
        “কত কালীrপ; আরo aনয্ানয্ rপ েদখলমু! তবু শািn হেc না। 
 
        “ছয়টা পয়সা েদেবন?” 
 
        নেরnd েশাভাবাজার হiেত েশয়ােরর গািড়েত বরাহনগেরর মােঠ যাiেতেছন, তাi ছয়টা পয়সা। 
 
        েদিখেত েদিখেত সাতু (সাতকিড়) গািড় কিরয়া আিসয়া uপিsত হiেলন। সাতু নেরেndর সমবয়s। মেঠর 
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েছাকরােদর বড় ভালবােসন o সবর্দা মেঠ যান। তাঁহার বািড় বরাহনগেরর মেঠর কােছ। কিলকাতার আিফেস কমর্ 
কেরন। তাঁেদর ঘেরর গািড় আেছ। েসi গািড় কিরয়া আিফস হiেত আিসয়া uপিsত হiেলন। 
 
        নেরnd মিণেক পয়সা িফরাiয়া িদেলন, বিলেলন, আর িক, সাতুর সে  যাব। আপিন িকছু খাoয়ান। মিণ 
িকছু জলখাবার খাoয়ােলন। 
 
        মিণo েসi গািড়েত uিঠেলন, তাহােদর সে  মেঠ যাiেবন। সnয্ার সময় সকেল মেঠ েপৗঁিছেলন। মেঠর 
ভাiরা িকrেপ িদন কাটাiেতেছন o সাধনা কিরেতেছন, মিণ েদিখেবন। ঠাকুর ীরামকৃ  পাষর্দেদর hদেয় 
িকrপ pিতিবিmত হiেতেছন, তাহা েদিখেত মিণ মােঝ মােঝ মঠ দশর্ন কিরেত যান। মেঠ িনর ন নাi। তাঁহার 
eকমাt মা আেছন; তাঁহােক েদিখেত বািড় িগয়ােছন। বাবুরাম, শরৎ, কালী, ৺পুরীেkেt িগয়ােছন। েসখােন আরo 
িকছুিদন থািকয়া ী ীরথযাtা দশর্ন কিরেবন। 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র িবদয্ার সংসার o নেরেndর তttাবধান ] 
 
        নেরnd মেঠর ভাiেদর তttাবধান কিরেতেছন। pসn কয়িদন সাধন কিরেতিছেলন। নেরnd তাঁহার কােছo 
pােয়াপেবশেনর কথা তুিলয়ািছেলন। নেরnd কিলকাতায় িগয়ােছন েদিখয়া েসi aবসের িতিন েকাথায় িনrেdশ 
হiয়া চিলয়া িগয়ােছন। নেরnd আিসয়া সমs িনেলন। রাজা েকন তাহােক যাiেত িদয়ােছন? িকnt রাখাল িছেলন 
না। িতিন মঠ হiেত দিkেণ ের বাগােন eকটু েবড়াiেত িগয়ািছেলন। রাখালেক সকেল রাজা বিলয়া ডািকেতন। 
aথর্াৎ ‘রাখালরাজ’ ীকৃে র আর eকিট নাম। 
 
        নেরnd -- রাজা আসুক, eকবার বকব! েকন তাের েযেত িদেল? (হিরেশর pিত) -- তুিম েতা পা ফাঁক কের 
েলকচার িদিcেল; তােক বারণ করেত পার নাi। 
 
        হিরশ (aিত মৃdsের) -- তারকদা বেলিছেলন, তবু েস চেল েগল। 
 
        নেরnd (মাsােরর pিত) -- েদখুন আমার িবষম মুশিকল। eখােনo eক মায়ার সংসাের পেড়িছ। আবার 
েছাঁড়াটা েকাথায় েগল। 
 
        রাখাল দিkেণ র কালীবািড় হiেত িফিরয়া আিসয়ােছন। ভবনাথ তাঁহােক সে  কিরয়া লiয়া িগয়ািছেলন। 
 
        রাখালেক নেরnd pসেnর কথা বিলেলন। pসn নেরndেক eকখানা পt িলিখয়ােছন; েসi পt পড়া 
হiেতেছ। পt ei মেমর্ িলিখয়ােছন, “আিম হাঁিটয়া বৃnাবেন চিললাম। eখােন থাকা আমার পেk িবপদ। eখােন 
ভােবর পিরবতর্ন হেc; আেগ বাপ, মা o বািড়র সকেলর sপন েদখতাম। তারপর মায়ার মূিতর্ েদখলাম। dবার 
খুব ক  েপেয়িছ; বািড়েত িফের েযেত হেয়িছল। তাi eবার দূের যািc। পরমহংসেদব আমায় বেলিছেলন, েতার 
বািড়র oরা সব করেত পাের; oেদর িব াস কিরস না।” 
 
        রাখাল বিলেতেছন, েস চেল েগেছ oi সব নানা কারেণ। আবার বেলেছ, ‘নেরnd pায় বািড় যায় -- মা o 
ভাi ভিগনীেদর খবর িনেত; আর েমাকdমা করেত। ভয় হয়, পােছ তার েদখােদিখ আমার বািড় েযেত icা হয়।’ 
 
        নেরnd ei কথা িনয়া চুপ কিরয়া রিহেলন। 
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        রাখাল তীেথর্ যাiবার গl কিরেতেছন। বিলেতেছন, “eখােন থািকয়া েতা িকছু হল না। িতিন যা 
বেলিছেলন, ভগবানদশর্ন, কi হল” রাখাল iয়া আেছন। িনকেট ভেkরা েকহ iয়া েকহ বিসয়া আেছন। 
 
        রাখাল -- চল নমর্দায় েবিরেয় পিড়। 
 
        নেরnd -- েবিরেয় িক হেব? jান িক হয়? তাi jান jান করিছস? 
 
        eকজন ভk -- তাহেল সংসারতয্াগ করেল েকন? 
 
        নেরnd -- রামেক েপলাম না বেল শয্ােমর সে  থাকব -- আর েছেলেমেয়র বাপ হব -- eমন িক কথা! 
 
        ei বিলয়া নেরnd eকটু uিঠয়া েগেলন। রাখাল iয়া আেছন। 
 
        িকয়ৎkণ পের নেরnd আবার আিসয়া বিসেলন। 
 
        eকজন ভাi iয়া iয়া রহসয্ভােব বিলেতেছন -- েযন ঈ েরর aদশর্েন বড় কাতর হেয়েছন -- “oের 
আমায় eকখানা ছুির eেন েদ ের! আর কাজ নাi! আর যntণা সহয্ হয় না।” 
 
        নেরnd (গmীরভােব) -- oiখােনi আেছ হাত বািড়েয় েন। (সকেলর হাসয্) 
 
        pসেnর কথা আবার হiেত লািগল। 
 
        নেরnd -- eখােনo মায়া! তেব আর সnয্াস েকন? 
 
        রাখাল -- ‘মুিk o তাহার সাধন’ েসi বiখািনেত আেছ, সnয্াসীেদর eকসে  থাকা ভাল নয়। ‘সnয্াসী 
নগেরর’ কথা আেছ। 
 
        শশী -- আিম সnয্াস-ফnয্াস মািন না। আমার aগময্ sান নাi। eমন জায়গা নাi েযখােন আিম থাকেত না 
পাির। 
 
        ভবনােথর কথা পিড়ল। ভবনােথর stীর স টাপn পীড়া হiয়ািছল। 
 
        নেরnd (রাখােলর pিত) -- ভবনােথর মাগটা বুিঝ েবঁেচেছ; তাi েস ফুিতর্ কের দিkেণ ের েবড়ােত িগিছল। 
 
        কাঁকুড়গািছর বাগােনর কথা হiল। রাম মিnর কিরেবন। 
 
        নেরnd (রাখােলর pিত) -- রামবাবু মাsার মহাশয়েক eকজন ািs (Trustee) করেছন। 
 
        মাsার (রাখােলর pিত) -- কi, আিম িকছু জািন না। 
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        সnয্া হiল। ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের শশী ধুনা িদেলন। aনয্ানয্ ঘের যত ঠাকুেরর পট িছল, েসখােন ধুনা 
িদেলন o মধুর sের নাম কিরেত কিরেত pণাম কিরেলন। 
 
        eiবার আরিত হiেতেছ। মেঠর ভােয়রা o aনয্ানয্ ভেkরা সকেল করেজােড় দাঁড়াiয়া আরিত দশর্ন 
কিরেতেছন। কাঁসর ঘ া বািজেতেছ। ভেkরা সমsের আরিতর গান েসi সে  সে  গাiেতেছন: 
 
 জয় িশব o ঁকার, ভজ িশব o ঁকার। 
 bhা িব ু সদা িশব হর হর হর মহােদব।। 
 
        নেরnd ei গান ধিরয়ােছন। কাশীধােম ৺িব নােথর সmুেখ ei গান হয়। 
 
        মিণ মেঠর ভkেদর দশর্ন কিরয়া পরম pীিতলাভ কিরয়ােছন। 
 
        মেঠ খাoয়া দাoয়া েশষ হiেত 11টা বািজল। ভেkরা সকেল শয়ন কিরেলন। তাঁহারা যt কিরয়া মিণেক 
শয়ন করাiেলন। 
 
        রািt di pহর। মিণর িনdা নাi। ভািবেতেছন, সকেলi রিহয়ােছ; েসi aেযাধয্া েকবল রাম নাi। মিণ 
িনঃশেb uিঠয়া েগেলন। আজ ৈবশাখী পূিণর্মা। মিণ eকাকী গ াপুিলেন িবচরণ কিরেতেছন। ঠাকুর ীরামকৃে র 
কথা ভািবেতেছন! 
 

[নেরndািদ মেঠর ভাiেদর ৈবরাগয্ o েযাগবািশ  পাঠ -- 
সংকীতর্নানn o নৃতয্ ] 

 
        মাsার শিনবাের আিসয়ােছন। বুধবার পযর্n aথর্াৎ পাঁচ িদন মেঠ থািকেবন। আজ রিববার (8i েম, 
1887)। গৃহs ভেkরা pায় রিববাের মেঠ দশর্ন কিরেত আেসন। আজকাল েযাগবািশ  pায় পড়া হয়। মাsার 
ঠাকুর ীরামকৃে র কােছ েযাগবািশে র কথা িকছু িকছু িনয়ািছেলন। েদহবুিd থািকেত েযাগবািশে র েসাঽহm 
ভাব আ য় কিরেত ঠাকুর বারণ কিরয়ািছেলন। আর বিলয়ািছেলন, েসবয্-েসবকভাবi ভাল। মাsার েদিখেবন 
মেঠর ভাiেদর সিহত েমেল িক না। েযাগবািশে র সmেni কথা পািড়েলন। 
 
        মাsার -- আcা, েযাগবািশে  bhjােনর কথা িকrপ আেছ? 
 
        রাখাল -- kুধা, তৃ া, সুখ, dঃখ, e সব মায়া! মেনর নাশi uপায়! 
 
        মাsার -- মেনর নােশর পর যা থােক, তাi bh। েকমন? 
 
        রাখাল -- হাঁ। 
 
        মাsার -- ঠাকুরo oi কথা বলেতন। নয্াংটা তাঁেক oi কথা বেলিছেলন। আcা রামেক িক বিশ  সংসার 
করেত বেলেছন, eমন িকছু েদখেল? 
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        রাখাল -- কi, e পযর্n েতা পাi নাi। রামেক aবতার বেলi মানেছ না। 
 
        eirপ কথাবাতর্া হiেতেছ, eমন সমেয় নেরnd, তারক o আর-eকিট ভk গ াতীর হiেত িফিরয়া 
আিসেলন। তাঁহােদর েকাnগের েবড়াiেত যাiবার icা িছল -- েনৗকা পাiেলন না। তাঁহারা আিসয়া বিসেলন। 
েযাগবািশে র কথা চিলেত লািগল। 
 
        নেরnd (মাsােরর pিত) -- েবশ সব গl আেছ। লীলার কথা জােনন? 
 
        মাsার -- হাঁ, েযাগবািশে  আেছ, eকটু eকটু েদেখিছ। লীলার bhjান হেয়িছল। 
 
        নেরnd -- হাঁ, আর ind-aহলয্া -- সংবাদ? আর িবdরথ রাজা চ াল হল? 
 
        মাsার -- হাঁ, মেন পড়েছ। 
 
        নেরnd -- বেনর বণর্নািট েকমন চমৎকার!1 
 

[মেঠর ভাiেদর pতয্হ গ াsান o grপূজা ] 
 
        নেরndািদ ভেkরা গ াsান কিরেত যাiেতেছন। মাsারo sান কিরেবন। েরৗd েদিখয়া মাsার ছািত 
লiয়ােছন। বরাহনগরিনবাসী ীযুk শরৎচndo ei সে  sান কিরেত যাiেতেছন। iিন সদাচারিন  গৃহs bাhণ 
যুবক। মেঠ সবর্দা আেসন। িকছুিদন পূেবর্ iিন ৈবরাগয্ aবলmন কিরয়া তীেথর্ তীেথর্ মণ কিরয়ােছন। 
 
        মাsার (শরেতর pিত) -- ভারী েরৗd! 
 
        নেরnd -- তাi বল, ছািতটা লi। (মাsােরর হাসয্) 
 
        ভেkরা গামছা sেn মঠ হiেত রাsা িদয়া পরামািণক ঘােটর utেরর ঘােট sান কিরেত যাiেতেছন। 
সকেল েগrয়া পরা। আজ 26েশ ৈবশাখ। pচ  েরৗd। 
 
        মাsার -- (নেরেndর pিত) -- সিদর্গিমর্ হবার uেদয্াগ! 
 
                                                 
1 েকান েদেশ পd নােম রাজা o লীলা নােম তাঁহার সহধিমর্ণী িছেলন। লীলা পিতর aমরt আকাkায় ভগবতী সরsতীর আরাধনা 
কিরয়া, তাঁহার পিতর জীবাtা, েদহতয্ােগর পরo গৃহাকােশ aবrd থািকেবন, ei বর লাভ কিরয়ািছেলন। পিতর মৃতুয্র পর লীলা 
সরsতীেদবীেক sরণ কিরেল িতিন আিবভূর্তা হiয়া লীলােক তেttাপেদশ dারা জগৎ িমথয্া o bhi eকমাt সতয্, iহা সুnরrেপ 
ধারণা করাiয়া িদেলন। সরsতীেদবী বিলেলন, েতামার পdনামক sামী -- পূবর্জেn বিশ  নােম eক bাhণ িছেলন -- তাঁহার আট 
িদন মাt েদহতয্াগ হiয়ােছ -- আর ekেণ তাঁহার জীবাtা ei গৃেহ aবিsত আেছন, আবার aনয্ eকsেল িবdরথ নােম রাজা হiয়া 
aেনক বষর্ রাজয্েভাগ কিরয়ািছেলন। e সকলi মায়াবেল সmেব। বাsিবক েদশকাল িকছু নেহ। পের সমািধবেল সরsতীেদবীর 
সিহত িতিন সূkেদেহ েpাk বিশ  bাhণ o িবdরথ রাজার রােজয্ মণ কিরয়া আিসেলন। সরsতীেদবীর কৃপায় িবdরেথর পূবর্sৃিত 
uিদত হiল। পের িতিন eক যুেd pাণতয্াগ কিরেল তাঁহার জীবাtা পdরাজার শরীের pেবশ কিরল। 



1887, 8i েম 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

        নেরnd -- আপনােদর শরীরi ৈবরােগয্র pিতবnক, না? আপনার, েদেবনবাবুর -- 
 
        মাsার হািসেত লািগেলন o ভািবেত লািগেলন, “ ধু িক শরীর?” sানােn ভেkরা মেঠ িফিরেলন o পা 
ধুiয়া ঠাকুর ীরামকৃে র ঘের pেবশ কিরেলন। pণামপূবর্ক ঠাকুেরর পাদপেd eক eক জন পু া িল িদেলন। 
 
        পূজার ঘের আিসেত নেরেndর eকটু িবলm হiয়ািছল। grমহারাজেক pণাম কিরয়া ফুল লiেত যান, 
েদেখন েয পু পােt ফুল নাi। তখন বিলয়া uিঠেলন, ফুল নাi। পু পােt d-eকিট িবlপt িছল, তাi চnেন 
ডুবাiয়া িনেবদন কিরেলন। eকবার ঘ া িন কিরেলন। আবার pণাম কিরয়া দানােদর ঘের িগয়া বিসেলন। 
 

[দানােদর ঘর, ঠাকুরঘর o কালী তপsীর ঘর ] 
 
        মেঠর ভাiরা আপনােদর দানা ৈদতয্ বিলেতন; েয ঘের সকেল eকt বিসেতন, েসi ঘরেক ‘দানােদর ঘর’ 
বিলেতন। যাঁরা িনজর্েন ধয্ান, ধারণা o পাঠািদ কিরেতন, সবর্দিkেণর ঘরিটেত তাঁহারাi থািকেতন। dার rb 
কিরয়া কালী oi ঘের aিধকাংশ সময় থািকেতন বিলয়া মেঠর ভাiরা বিলেতন “কালী তপsীর ঘর!” কালী 
তপsীর ঘেরর utেরi ঠাকুরঘর। তাহার itের ঠাকুরেদর ৈনেবেদয্র ঘর। oi ঘের দাঁড়াiয়া আরিত েদখা যাiত 
o ভেkরা আিসয়া ঠাকুর pণাম কিরেতন। ৈনেবেদয্র ঘেরর utের দানােদর ঘর। ঘরিট খুব লmা। বািহেরর 
ভেkরা আিসেল ei ঘেরi তাহােদর aভয্থর্না করা হiত। দানােদর ঘেরর utের eকিট েছাট ঘর। ভাiরা পােনর 
ঘর বিলেতন। eখােন ভেkরা আহার কিরেতন। 
 
        দানােদর ঘেরর পূবর্েকােণ দালান। uৎসব হiেল ei দালােন খাoয়া দাoয়া হiত। দালােনর িঠক utের 
রাnাঘর। 
 
        ঠাকুরঘের o কালী তপsীর ঘেরর পূেবর্ বারাnা। বারাnার দিkণ-পি ম েকােণ বরাহনগেরর eকিট 
সিমিতর লাiেbরী ঘর। e-সমs ঘর েদাতলার uপর। কালী তপsীর ঘর o সিমিতর লাiেbরী ঘেরর মাঝখােন 
eকতলা হiেত েদাতলায় uিঠবার িসঁিড়। ভkেদর আহােরর ঘেরর utরিদেক েদাতলার ছােদ uিঠবার িসঁিড়; 
নেরndািদ মেঠর ভাiরা oi িসঁিড় িদয়া সnয্ার সময় মােঝ মােঝ ছােদ uিঠেতন। েসখােন uপেবশন কিরয়া তাঁহারা 
ঈ র সmেn নানা িবষেয় কথা কিহেতন। কখনo ঠাকুর ীরামকৃে র কথা; কখনo বা শ রাচােযর্র, রামানুেজর বা 
যী ীে র কথা; কখনo িহnু দশর্েনর কথা; কখনo বা iuেরাপীয় দশর্নশােstর কথা; েবদ, পুরাণ, তেntর কথা। 
 
        দানােদর ঘের বিসয়া নেরnd তাঁহার েদবdলর্ভ কে  ভগবােনর নাম gণগান কেরন। শরৎ o aনয্ানয্ 
ভাiেদর গান িশখাiেতন। কালী বাজনা িশিখেতন। ei ঘের নেরnd ভাiেদর সে  কতবার হিরনাম-সংকীতর্েন 
আনn কিরেতন o আনেn eকসে  নৃতয্ কিরেতন। 
 

[নেরnd o ধমর্pচার -- ধয্ানেযাগ o কমর্েযাগ ] 
 
        নেরnd দানােদর ঘের বিসয়া আেছন। ভেkরা বিসয়া আেছন; চুিনলাল, মাsার o মেঠর ভাiরা। ধমর্pচােরর 
কথা পিড়ল। 
 
        মাsার (নেরেndর pিত) -- িবদয্াসাগর বেলন, আিম েবত খাবার ভেয় ঈ েরর কথা কাrেক বিল না। 
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        নেরnd -- েবত খাবার ভয়? 
 
        মাsার -- িবদয্াসাগর বেলন, মেন কর, মরবার পর আমরা সকেল ঈ েরর কােছ েগলুম। মেন কর, েকশব 
েসনেক, যমদূেতরা ঈ েরর কােছ িনেয় েগল। েকশব েসন aবশয্ সংসাের পাপ-টাপ কেরেছ। যখন pমাণ হল 
তখন ঈ র হয়েতা বলেবন, o ঁেক পঁিচশ েবত মাr! তারপর মেন কর, আমােক িনেয় েগল। আিম হয়েতা েকশব 
েসেনর সমােজ যাi। aেনক aনয্ায় কিরিছ। তার জনয্ েবেতর hকুম হল। তখন আিম হয়েতা বললাম, েকশব েসন 
আমােক eirপ বুিঝেয়িছেলন, তাi eirপ কাজ কেরিছ। তখন ঈ র আবার দূতেদর হয়েতা বলেবন, েকশব 
েসনেক আবার িনেয় আয়। eেল পর হয়েতা তােক বলেবন, তুi eেক uপেদশ িদিছিল? তুi িনেজ ঈ েরর িবষয় 
িকছু জািনস না, আবার পরেক uপেদশ িদিছিল? oের েক আিছস -- eেক আর পঁিচশ েবত েদ। (সকেলর হাসয্) 
 
        “তাi িবদয্াসাগর বেলন িনেজi সামলােত পাির না, আবার পেরর জনয্ েবত খাoয়া! (সকেলর হাসয্) আিম 
িনেজ ঈ েরর িবষয় িকছু বুিঝ না, আবার পরেক িক েলকচার েদব?” 
 
        নেরnd -- েয eটা েবােঝিন, েস আর পাঁচটা বুঝেল েকমন কের? 
 
        মাsার -- আর পাঁচটা িক? 
 
        নেরnd -- েয eটা েবােঝ নাi, েস দয়া, পেরাপকার বুঝেল েকমন কের? sলু বুঝেল েকমন কের? 
 
        “েয eকটা িঠক েবােঝ, েস সব েবােঝ।” 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর বলেতন বেট ‘েয ঈ রেক েজেনেছ, েস সব েবােঝ।’ আর সংসার করা, sলু করা 
সmেn িবদয্াসাগরেক বেলিছেলন েয, ‘o-সব রেজাgেণ হয়।’ িবদয্াসাগেরর দয়া আেছ বেল বেলিছেলন, ‘e 
রেজাgেণর সtt। e রেজাgেণ েদাষ নাi।’ 
 
        খাoয়া-দাoয়ার পর মেঠর ভাiরা িব াম কিরেতেছন। মিণ o চুিনলাল ৈনেবেদয্র ঘেরর পূবর্িদেক েয 
anরমহেলর িসঁিড় আেছ, তাহার চাতােলর uপর বিসয়া গl কিরেতেছন। চুিনলাল বিলেতেছন, িক pকাের 
ঠাকুেরর সিহত দিkেণ ের তাঁহার pথম দশর্ন হiল। সংসার ভাল লােগ নাi বিলয়া িতিন eকবার বািহের চিলয়া 
িগয়ািছেলন o তীেথর্ মণ কিরয়ািছেলন, েসi সকল গl কিরেতেছন। িকয়ৎkণ পের নেরnd আিসয়া বিসেলন। 
েযাগবািশে র কথা হiেত লািগল। 
 
        নেরnd (মিণর pিত) -- আর িবdরেথর চ াল হoয়া?2  
         
        মিণ -- িক লবেণর কথা বলেছা? 
 
        নেরnd -- o! আপিন পেড়েছন? 
 
                                                 
2 িবdরথ রাজার চ ালt pািp হয় নাi। লবণ রাজার হiয়ািছল। িতিন eক ঐndজািলেকর indজাল pভােব eক মুহূেতর্র মেধয্ সারা 
জীবন চ ালt aনুভব কিরয়ািছেলন। aহলয্া নােম েকান রাজার মিহষী ind নামক েকান যুবেকর আসিkেত পিড়য়ািছেলন। 
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        মিণ -- হাঁ, eকটু পেড়িছ। 
 
        নেরনd -- িক, eখানকার বi পেড়েছন? 
 
        মিণ -- না, বািড়েত eকটু পেড়িছলাম। 
 
        নেরnd েছাট েগাপালেক তামাক আিনেত বিলেতেছন। েছাট েগাপাল eকটু ধয্ান কিরেতিছেলন। 
 
        নেরnd (েগাপােলর pিত) -- oের আমাক সাj। ধয্ান িক ের! আেগ ঠাকুর o সাধুেসবা কের 
Preparation কর। তারপর ধয্ান। আেগ কমর্ তারপর ধয্ান। (সকেলর হাসয্) 
 
        মেঠর বািড়র পি েম সংলg aেনকটা জিম আেছ। েসখােন aেনকgিল গাছপালা আেছ। েসখােন aেনকgিল 
গাছপালা আেছ। মাsার গাছতলায় eকাকী বিসয়া আেছন, eমন সময় pসn আিসয়া uপিsত। েবলা 3টা হiেব। 
 
        মাsার -- e কয়িদন েকাথায় িগিছেল? েতামার জনয্ সকেল ভািবত হেয়েছ। 
 
        oেদর সে  েদখা হেয়েছ? কখন eেল? 
 
        pসn -- ei eলাম, eেস েদখা কিরিছ। 
 
        মাsার -- তুিম বৃnাবেন চললুম বেল িচিঠ িলেখছ! আমরা মহা ভািবত! কত দূর িগিছেল? 
 
        pসn -- েকাnগর পযর্n িগিছলাম। (uভেয়র হাসয্) 
 
        মাsার -- বেসা, eকটু গl বল, িন। pথেম েকাথায় িগিছেল? 
 
        pসn -- দিkেণ র-কালীবািড়েত, েসখােন eকরািt িছলাম। 
 
        মাsার (সহােসয্) -- হাজরা মহাশেয়র eখন িক ভাব? 
 
        pসn -- হাজরা বেল, আমােক িক ঠাoরাo (uভেয়র হাসয্) 
 
        মাsার (সহােসয্) -- তুিম িক বলেল? 
 
        pসn -- আিম চুপ কের রiলাম। মাsার -- তারপর? 
 
        pসn -- আবার বেল, আমার জনয্ তামাক eেনছ? (uভেয়র হাসয্) খািটেয় িনেত চায়! (হাসয্) 
 
        মাsার -- তারপর েকাথায় েগেল? 
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        pসn -- kেম  েকাnগের েগলাম। eকটা জায়গায় রােt পেড়িছলাম। আরo চেল যাব ভাবলাম। পি েমর 
েরলভাড়ার জনয্ ভdেলাকেক িজjাসা করলাম েয, eখােন পাoয়া েযেত পাের িক না? 
 
        মাsার -- তারা িক বলেল? 
 
        pসn -- বেল টাকাটা িসেকটা েপেত পার। aত েরলভাড়া েক িদেব? (uভেয়র হাসয্) 
 
        মাsার সে  িক িছল? 
 
        pসn -- eক আধখানা কাপড়। পরমহংসেদেবর ছিব িছল। ছিব কাrেক েদখাi নাi। 
 

[িপতা-পুt সংবাদ -- আেগ মা-বাপ -- না আেগ ঈ র? ] 
 
        ীযুk শশীর বাবা আিসয়ােছন। বাবা মঠ েথেক েছেলেক লiয়া যাiেবন। ঠাকুর ীরামকৃে র aসুেখর 
সময় pায় নয় মাস ধিররা aননয্িচt হiয়া শশী তাঁহার েসবা কিরয়ািছেলন। iিন কেলেজ িব. e. পযর্n 
পিড়য়ািছেলন। 
 
        enােn জলপািন পাiয়ািছেলন। বাপ দিরd bাhণ, িকnt সাধক o িন াবান। iিন বাপ-মােয়র বড় েছেল। 
তাঁহােদর বড় আশা েয, iিন েলখাপড়া িশিখয়া েরাজগার কিরয়া তাঁেদর dঃখ দূর কিরেবন। িকnt ভগবানেক 
পাiবার জনয্ iিন সব তয্াগ কিরয়ােছন। বnুেদর েকঁেদ েকেঁদ বলেতন, “িক কির, আিম িকছুi বুঝেত পারিছ না। 
হায়! মা বােপর িকছু েসবা করেত পারলাম না! তাঁরা কত আশা কেরিছেলন। মা আমার গয়না পরেত পান নাi; 
আিম কত সাধ কেরিছলাম, আিম তাঁেক গয়না পরাব! িকছুi হল না! বািড়েত িফের যাoয়া েযন ভার েবাধ হয়! 
grমহারাজ কািমনী-কা ন তয্াগ করেত বেলেছন; আর যাবার েজা নাi!” 
 
        ঠাকুর ীরামকৃে র sধােম গমন কিরবার পর শশীর িপতা ভািবেলন, eবাের বুিঝ বািড় িফিরেব। িকnt 
িকছুিদন বািড় থাকার পর, মঠ sািপত হiবার িকছুিদেনর মেধয্i মেঠ িকছুিদন যাতায়ােতর পর, শশী আর মঠ 
হiেত িফিরেলন না। তাi িপতা মােঝ মােঝ তাঁহােক লiেত আেসন। িতিন েকান মেত যােবন না। আজ বাবা 
আিসয়ােছন িনয়া আর eকিদক িদয়া পলায়ন কিরেলন, হােত তাঁহার সে  েদখা না হয়। 
 
        িপতা মাsারেক িচিনেতন। তাঁর সে  uপেরর বারাnায় েবড়াiেত েবড়াiেত কথা কিহেত লািগেলন। 
 
        িপতা -- eখােন কতর্া েক? ei নেরndi যত নে র েগাড়া! oরা েতা েবশ বািড়েত িফের িগিছল। পড়া না 
আবার কিcল। 
 
        মাsার -- eখােন কতর্া নাi; সকেলi সমান। নেরnd িক করেবন? িনেজর icা না থাকেল িক মানুষ চেল 
আেস? আমরা িক বািড় েছেড় আসেত েপেরিছ? 
 
        িপতা -- েতামরা েতা েবশ করেছা েগা। dিদক রাখেছা। েতামরা যা কc, eেত িক ধমর্ হয় না? তাi েতা 
আমােদরo icা। eখােনo থাকুক, েসখােনo যাক। েদখ েদিখ, oর গভর্ধািরণী কত কাঁদেছ। 
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        মাsার dঃিখত হiয়া চুপ কিরয়া রিহেলন। 
 
        িপতা -- আর সাধু খঁুেজ খঁুেজ eত েবড়ােনা! আিম ভাল সাধুর কােছ িনয় েযেত পাির। indনারায়েণর কােছ 
eকিট সাধু eেসেছ -- চমৎকার েলাক। েসi সাধুেক েদখুক না। 
 

[রাখােলর ৈবরাগয্, -- সnয্াসী o নারী ] 
 
        রাখাল o মাsার কালী তপsীর ঘেরর পূবর্িদেকর বারাnায় েবড়াiেতেছন। ঠাকুর o ভkেদর িবষয় গl 
কিরেতেছন। 
 
        রাখাল (বয্s হiয়া) -- মাsার মশায়, আসুন, সকেল সাধন কির। 
 
        “তাi েতা আর বািড়েত িফের েগলাম না। যিদ েকu বেল, ঈ রেক েপেল না, তেব আর েকন। তা নেরnd 
েবশ বেল, রামেক েপলুম না বেল িক শয্ােমর সে   ঘর করেতi হেব; আর েছেলপুেলর বাপ হেতi হেব! আহা! 
নেরnd eক-eকিট েবশ কথা বেল! আপিন বরং িজjাসা করেবন!” 
 
        মাsার -- তা িঠক কথা। রাখাল বাবু, েতামারo েদখিছ মনটা খুব বয্াকলু হেয়েছ। 
 
        রাখাল -- মাsার মশায়, িক বলব? dপুর েবলায় নমর্দায় যাবার জনয্ pাণ বয্াকলু হেয়িছল! মাsার মশায়, 
সাধন কrন, তা না হেল িকছু হেc না; েদখুন না, কেদেবরo ভয়। জngহণ কেরi পলায়ন! বয্াসেদব দাঁড়ােত 
বলেলন, তা দাঁড়ায় না! 
 
        মাsার -- েযােগাপিনষেদর কথা। মায়ার রাজয্ েথেক কেদব পালািcেলন। হাঁ, বয্াস আর কেদেবর েবশ 
কথাবাতর্া আেছ। বয্াস সংসাের েথেক ধমর্ করেত বলেছন। কেদব বলেছন, হিরপাদপdi সার! আর সংসারীেদর 
িববাহ কের েমেয়মানুেষর সে  বাস, eেত ঘৃণা pকাশ কেরেছন। 
 
        রাখাল -- aেনেক মেন কের, েমেয়মানুষ না েদখেলi হল। েমেয়মানুষ েদেখ ঘাড় িনচু করেল িক হেব? 
নেরnd কাল রােt েবশ বলেল, ‘যতkণ আমার কাম, ততkণi stীেলাক; তা না হেল stী-পুrষ েভদ েবাধ থােক 
না।’ 
 
        মাsার -- িঠক কথা। েছেলেদর েছেলেমেয় েবাধ নাi। 
 
        রাখাল -- তাi বলিছ, আমােদর সাধনা চাi। মায়াতীত না হেল েকমন কের jান হেব। চলুন বড় ঘের যাi; 
বরাহনগের েথেক কতকgিল ভdেলাক eেসেছ। নেরnd তােদর িক বলেছ, চলুন িন িগেয়। 
 

[নেরnd o শরণাগিত (Resignation)] 
 
        নেরnd কথা কিহেতেছন। মাsার িভতের েগেলন না। বড় ঘেরর পূবর্িদেকর দালােন েবড়াiেত েবড়াiেত িকছু 
িকছু িনেত পাiেলন। 
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        নেরnd বিলেতেছন -- সnয্ািদ কেমর্র, sান সময় নাi। 
 
        eকজন ভdেলাক -- আcা মশায়, সাধন করেলi তাঁেক পাoয়া যােব? 
 
        নেরnd -- তাঁর কৃপা। গীতায় বলেছন, -- 
 
 ঈ রঃ সবর্ভূতানাং hেdেশঽজুর্ন িত িত। 
 াময়n সবর্ভূতািন যntrঢ়ািন মায়য়া।। 
 তেমব শরণং গc সবর্ভােবন ভারত। 
 তৎpসাদাৎ পরাং শািnং sানং pাপসয্িস শা তm।। 
 
        “তাঁর কৃপা না হেল সাধন-ভজেন িকছু হয় না। তাi তাঁর শরণাগত হেত হয়।” 
 
        ভdেলাক -- আমরা মােঝ মােঝ eেস িবরk করব। 
 
        নেরnd -- তা যখন হয় আসেবন। 
 
        “আপনােদর oখােন গ ার ঘােট আমরা নাiেত যাi।” 
 
        ভdেলাক -- তােত আপিt নাi, তেব aনয্ েলাক না যায়। 
 
        নেরnd -- তা বেলন েতা আমরা নাi যাব। 
 
        ভdেলাক -- না তা নয় -- তেব যিদ েদেখন পাঁচজন যােc, তাহেল আর যােবন না। 
 

[আরিত o নেরেndর grগীতা পাঠ ] 
 
        সnয্ার পর আরিত হiল। ভেkরা আবার কৃতা িল হেয় “জয় িশব oকঁার” সমsের গান কিরেত কিরেত 
ঠাকুেরর sব কিরেত লািগেলন। আরিত হiয়া েগেল ভেkরা দানােদর ঘের িগয়া বিসেলন। মাsার বিসয়া আেছন। 
pসn grগীতা পাঠ কিরয়া নাiেত লািগেলন। নেরnd আিসয়া িনেজ সুর কিরয়া পাঠ কিরেত লািগেলন। নেরnd 
গাiেতেছন: 
 
         bhানnং পরমসুখদং েকবলং jানমূিতর্ং। 
 dndাতীতং গগনসদৃশং তttমসয্ািদ লkয্m।। 
 eকং িনতয্ং িবমলমচলং সbর্ধীসাkীভূতং। 
 ভাবাতীতং িtgণরিহতং সdgrং তং নমািম।। 
 
        আবার গাiেলন: 
 
 ন gেরারিধকং ন gেরারিধকং। িশবশাসনতঃ িশবশাসসনতঃ।। 
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 ীমৎ পরং bhgrং বদািম। ীমৎ পরং bhgrং ভজািম।। 
 ীমৎ পরং bhgrং sরািম। ীমৎ পরং bhgrং নমািম।। 
 
        নেরnd সুর কিরয়া grগীতা পাঠ কিরেতেছন। আর ভkেদর মন েযন িনবাতিন m দীপিশখার নয্ায় িsর 
হiয়া েগল। সতয্ সতয্i ঠাকুর বিলেতন, সুমধুর বংশী িন েন সাপ েযমন ফণা তুেল িsর হেয় থােক, নেরnd 
গাiেল hদেয়র মেধয্ িযিন আেছন, িতিনo েসirপ চুপ কের েশােনন। আহা! মেঠর ভাiেদর িক grভিk! 
 

[ঠাকুর ীরামকৃে র ভালবাসা o রাখাল ] 
 
        কালী তপsীর ঘের রাখাল বিসয়া আেছন। কােছ pসn। মাsারo েসi ঘের আেছন। 
 
        রাখলা সnান-পিরবার তয্াগ কিরয়া আিসয়ােছন। anের তীb ৈবরাগয্; েকবল ভাবেছন, eকাকী নমর্দাতীের 
িক aনয্ sােন চিলয়া যাi। তবু pসnেক বুঝাiেতেছন। 
 
        রাখাল (pসেnর pিত) -- েকাথায় ছুেট ছুেট েবিরয়া যাস? eখােন সাধুস । e েছেড় েযেত আেছ? আর 
নেরেনর মেতা েলােকর স । e েছেড় েকাথায় যািব? 
 
        pসn -- কলকাতায় বাপ-মা রেয়েছ। ভয় হয়, পােছ তাঁেদর ভালবাসা আমােক েটেন েনয়; তাi দূের 
পালােত চাi। 
 
        রাখাল -- grমহারাজ েযমন ভালবাসেতন, তত িক বাপ-মা ভালবােস? আমরা তাঁর িক কেরিছ েয eত 
ভালবাসা। েকন িতিন আমােদর েদহ মন আtার ম েলর জনয্ eত বয্s িছেলন। আমরা তাঁর িক কেরিছ? 
 
        মাsার (sগত) -- আহা, রাখাল িঠক বেলেছন! তাi তাঁেক বেল aেহতুক কৃপািসnু। 
 
        pসn -- েতামার িক েবিরয়া েযেত icা হয় না? 
 
        রাখাল -- মেন েখয়াল হয় েয নমর্দাতীের িগেয় িকছুিদন থািক। eক-eকবার ভািব, oi সব জায়গায় েকান 
বাগােন িগেয় থািক, আর িকছু সাধন কির। েখয়াল হয়, িতনিদন প তপা কির। তেব সংসারীর বাগােন েযেত 
আবার মন হয় না। 
 

[ঈ র িক আেছন ] 
 
        দানােদর ঘের তারক o pসn কথা কিহেতেছন। তারেকর মা নাi। িপতা রাখােলর িপতার নয্ায় িdতীয় 
সংসার কিরয়ােছন। তারকo িববাহ কিরয়ািছেলন িকnt পtীিবেয়াগ হiয়ােছ। মঠi তারেকর eখন বািড়, তারকo 
pসnেক বুঝাiেতেছন। 
 
        pসn -- না হল jান, না হল েpম; িক িনেয় থাকা যায়? 
 
        তারক -- jান হoয়া শk বেট, িকnt েpম হল না েকমন কের? 
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        pসn -- কাঁদেত পারলুম না, তেব েpম হেব েকমন কের? আর eতিদেন িক বা হল? 
 
        তারক -- েকন, পরমহংস মশায়েক েতা েদেখছ। আর jানi বা হেব না েকন? 
 
        pসn -- িক jান হেব? jান মােন েতা জানা। িক জানেব? ভগবান আেছন িক না, তারi িঠক নাi। 
 
        তারক -- হাঁ, তা বেট, jানীর মেত ঈ র নাi। 
 
        মাsার (sগত) -- আহা pসেnর েয aবsা, ঠাকুর বলেতন, যারা ভগবানেক চায়, তােদর oorপ aবsা 
হয়। কখনo েবাধ হয়, ভগবান আেছন িক না। তারক বুিঝ eখন েবৗdমত আেলাচনা করেছন, তাi jানীর মেত 
ঈ র নাi বলেছন। ঠাকুর িকnt বলেতন, jানী আর ভk eক জায়গায় েপৗঁিছেব।  
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প ম পিরেcদ 
 

ভাi সে  নেরnd -- নেরেndর anেরর কথা 
 
ধয্ােনর ঘের aথর্াৎ কালী তপsীর ঘের, নেরnd o pসn কথা কিহেতেছন। ঘেরর আর-eকধাের রাখাল, হিরশ o 
েছাটেগাপাল আেছন। েশষােশিষ ীযুk বুেড়ােগাপাল আিসয়ােছন। 
 
        নেরnd গীতাপাঠ কিরেতেছন o pসnেক নাiেতেছন: 
 
 ঈ রঃ সবর্ভূতানাং hেdেশঽজুর্ন িত িত। 
 াময়n সবর্ভূতািন যntrঢ়ািন মায়য়া।। 
 তেমব শরণং গc সবর্ভােবন ভারত। 
 তৎpসাদাৎ পরাং শািnং sানং pাপসয্িস শা তm।। 
 সবর্ধমর্াn পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ। 
 aহং tাং সবর্পােপেভয্া েমাkিয়ষয্ািম মা চঃ।। 
 
        নেরnd -- েদেখিছস ‘যntাrঢ়’? াময়n সবর্ভূতািন যntrঢ়ািন মায়য়া। ঈ রেক জানেত চাoয়া। তুi কীটসয্ 
কীট, তুi তাঁেক জানেত পারিব! eকবার ভাব েদিখ, মানুষটা িক! ei েয aসংখয্ তারা েদখিছস, েনিছ eক-
eকিট Solar System (েসৗরজগৎ)। আমােদর পেk eকিট Solar System eেতi রkা নাi। েয পৃিথবীেক 
সূেযর্র সে  তুলনা করেল aিত সামানয্ eকিট ভাঁটার মেতা েবাধ হয়, েসi পৃিথবীেত মানুষটা েবড়ােc েযন eকটা 
েপাকা! 
 
        নেরnd গান গাiেতেছন: 
 

[“তুিম িপতা আমরা aিত িশ ” ] 
 
        (1)  পৃথব্ীর ধূিলেত েদব েমােদর জনম, 
     পৃথব্ীর ধূিলেত an েমােদর নয়ন।। 
 জিnয়ািছ িশ  হেয় েখলা কির ধূিল লেয়, 
     েমােদর aভয় দাo dবর্ল-শরণ।। 
 eকবার ম হেল আর িক লেব না েকােল, 
    aমিন িক দূের তুিম কিরেব গমন? 
 তাহেল েয আর কভু, uিঠেত নািরব pভু, 
    ভূিমতেল িচরিদন রব aেচতন।। 
 আমরা েয িশ  aিত, aিত kুd মন। 
     পেদ পেদ হয় িপতা! চরণ sলন।। 
 rdমুখ েকন তেব, েদখাo েমােদর সেব, 
     েকন েহির মােঝ মােঝ rকুিট ভীষণ।। 
 kুd আমােদর পের কিরo না েরাষ; 
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    েsহ বােকয্ বল িপতা িক কেরিছ েদাষ।। 
 শতবার লo তুেল, শতবার পিড় ভুেল; 
    িক আর কিরেত পাের dবর্ল েয জন।। 
 
        “পেড় থাক। তাঁর শরণাগত হেয় পেড় থাক!” 
 
        নেরnd েযন আিব  হiয়া আবার গাiেতেছন: 
 

[uপায় -- শরণাগিত ] 
 
      pভু ময্য় েগালাম, ময্য় েগালাম, ময্য় েগালাম েতরা। 
 তু েদoয়ান, তু েদoয়ান, তু েদoয়ান েমরা।। 
 েদা েরািট eক েলে ািট, েতের পাস ময্য় পায়া। 
 ভগিত ভাব আuর েদ নাম েতরা গাঁবা।। 
 তু েদoয়ান েমেহরবান নাম েতরা বােরয়া। 
 দাস কবীর শরেণ আয়া চরণ লােগ তােরয়া।। 
 
        “তাঁর কথা িক মেন নাi? ঈ র েয িচিনর পাহাড়। তুi িপঁপেড়, eক দানায় েতার েপট ভের যায়! তুi মেন 
করিছস, সব পাহাড়টা বাসায় আনিব। িতিন বেলেছন, মেন নাi, কেদব হd eকটা েডেয়া িপঁপেড়? তাiেতা 
কালীেক বলতুম, শয্ালা গজ িফেত িনেয় ঈ রেক মাপিব? 
 
        “ঈ র দয়ার িসnু, তাঁর শরণাগত হেয় থাক; িতিন কৃপা করেবন! তাঁেক pাথর্না কর -- 
 
 ‘যেt দিkনং মুখং েতন মাং পািহ িনতয্m --’ 
 aসেতা মা সদগময়। তমেসা মা েজয্িতগর্ময়।। 
 মৃেতয্ামর্া aমৃতং গময় আিবরািবমর্ eিধ।। 
 rd যেt দিkণং মুখং। েতন মাং পািহ িনতয্m।।” 
 
        pসn -- িক সাধন করা যায়? 
 
        নেরnd -- ধু তাঁর নাম কর। ঠাকুেরর গান মেন নাi? 
 
        নেরnd পরমহংসেদেবর েসi গানিট গািহেতেছন: 
 

[uপায় -- তাঁর নাম ] 
 
        (1)  নােমরi ভরসা েকবল শয্ামা েগা েতামার। 
 কাজ িক আমার েকাশাকুিশ, েদঁেতার হািস েলাকাচার।। 
 নােমেত কাল-পাশ কােট, জেট তা িদেয়েছ রেট। 
 আিম েতা েসi জেটর মুেট, হেয়িছ আর হব কার।। 
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 নােমেত যা হবার হেব, িমেছ েকন মির েভেব, 
 িনতাn কেরিছ িশেব, িশেবির বচন সার।। 
 
        (2)  আমরা েয িশ  aিত, aিত kুd মন। 
 পেদ পেদ হয় িপতা চরণ sলন।। 
 

[ঈ র িক আেছন? ঈ র িক দয়াময়? ] 
 
        pসn -- তুিম বলছ ঈ র আেছন। আবার তুিমi েতা বেলা, চাবর্াক আর aনয্ানয্ aেনেক বেল েগেছন েয, 
ei জগৎ আপিন হেয়েছ! 
 
        নেরnd -- Chemistry পিড়সিন? আের Combination েক করেব? েযমন জল ৈতয়ার করবার জনয্ 
Oxygen, Hydrogen আর Electricity e-সব human-hand- e eকt কের। 
 
        “Intelligent force সbাi মানেছ। jানsrপ eকজন; েয ei সব বয্াপার চালােc।” 
 
        pসn -- দয়া আেছ েকমন কের জানব? 
 
        নেরnd – ‘যেt দিkণং মুখm।’ েবেদ বেলেছ। 
 
        “John Stuart Mill-o  oi কথাi বেলেছন। িযিন মানুেষর িভতর ei দয়া িদেয়েছন না জািন তাঁর 
িভতের কত দয়া! -- Mill ei কথা বেলন। িতিন (ঠাকুর) েতা বলেতন ‘িব াসi সার’। িতিন েতা কােছi 
রেয়েছন! িব াস করেলi হয়!” 
 
        ei বিলয়া নেরnd আবার মধুর কে  গাiেতেছন: 
 

[uপায় -- িব াস ] 
 
     েমােকা কাঁহা ঢুঁেঢ়া বেn ময্য়েতা েতের পাশ েমা। 
 ন েহােয় ময্য় ঝgিড় িবgিড় না ছুির গঢ়াস েমা। 
 ন েহােয় েমা খাl েরাmেম না হাি  না মাs েমা।। 
 ন েদবল েমা না মsিজদ েমা না কাশী ৈকলাস েমা। 
 ন েহােয় ময্য় আuধ dারকা েমরা েভট িব াস েমা।। 
 ন েহােয় ময্য় িkয়া করmেমা, না েযাগ ৈবরাগ সnয্াস েমা। 
 েখাঁেজগা েতা আব িমলু া, পলভরিক তlাস েমা।। 
 সহrেস বাহার েডরা হামাির কুিঠয়া েমরী েমৗয়াস েমা। 
 কহত কবীর ন ভাi সাধু, সব সnনকী সাথ েমা।। 
 

[বাসনা থাকেল ঈ ের aিব াস হয় ] 
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        pসn -- তুিম কখনo বল, ভগবান নাi; আবার eখন oi সব কথা বলেছা। েতামার কথার িঠক নাi, তুিম 
pায় মত বদলাo। (সকেলর হাসয্) 
 
        নেরnd -- e-কথা আর কখন বদলাব না -- যতkণ কামনা, বাসনা, ততkণ ঈ ের aিব াস। eকটা না 
eকটা কামনা থােকi। হয়েতা িভতের িভতের পড়বার icা আেছ -- পাস করেব, িক পি ত হেব -- ei সব 
কামনা। 
 
        নেরnd -- ভিkেত গdগd হiয়া গান গাiেত লািগেলন। ‘িতিন শরণাগত-বৎসল, পরম িপতা মাতা।’ 
 
 জয় েদব জয় েদব জয় ম লদাতা, জয় জয় ম লদাতা। 
 স টভয়dখtাতা, িব ভুবনপাতা, জয় েদব জয় েদব।। 
 aিচnয্ aনn aপার, নাi তব uপমা pভু, নািহ তব uপমা। 
 pভু িবে র বয্াপক িবভু িচnয় পরমাtা, জয় েদব জয় েদব।। 
 জয় জগদবnয্ বয়াল, pণিম তব চরেণ, pভু pণিম তব চরেণ। 
 পরম শরণ তুিম েহ, জীবেন মরেণ, জয় েদব েদব।। 
 িক আর যািচব আমরা, কির েহ e িমনিত, pভু কির েহ e িমনিত। 
 e েলােক সুমিত েদo, পরেলােক সুগিত, জয় েদব জয় েদব।। 
 
        নেরnd আবার গাiেলন। ভাiেদর হিররস িপয়ালা পান কিরেত বিলেতেছন। ঈ র খুব কােছi আেছন -- 
কstরী েযমন মৃেগর -- 
 
 পীেলের aবধূত েহা মাতবারা, পয্ালা েpম হিররস কা ের। 
 বাল aবsা েখল গঁবাi, তrণ ভেয় নারী বশ কা ের। 
 বৃdাভেয়া কফ বায়ুেন েঘরা, খাট পড়া রেহ নিহঁ জায় বsকাের। 
 নাভ কমলেম হয্ায় কstরী, কয্ায়েস ভরম িমেট প কা ের। 
 িবনা সdgr নর য়য্াসািহ ঢুঁেঢ়, জয্ায়সা মৃগ িফের বনকা ের। 
 
        মাsার বারাnা হiেত ei সমs কথা িনেতেছন। 
 
        নেরnd গােtাtান কিরেলন। ঘর হiেত চিলয়া আিসবার সময় বিলেতেছন, মাথা গরম হল বেক বেক! 
বারাnােত মাsারেক েদিখয়া বিলেলন, “মাsার মহাশয়, িকছু জল খান।” 
 
        মেঠর eকজন ভাi নেরndেক বিলেতেছন, “তেব েয ভগবান নাi বেলা!” নেরnd হািসেত লািগেলন। 
 

[নেরেndর তীb ৈবরাগয্ -- নেরেndর গৃহাsা ম িনnা ] 
 
        পরিদন শিনবার, 9i েম। মাsার সকাল েবলা মেঠর বাগােনর গাছতলায় বিসয়া আেছন। মাsার 
ভািবেতেছন, “ঠাকুর মেঠর ভাiেদর কািমনী-কা নতয্াগ করাiয়ােছন। আহা, eঁরা েকমন ঈ েরর জনয্ বয্াকুল! 
sানিট েযন সাkাৎ ৈবকু । মেঠর ভাigিল েযন সাkাৎ নারায়ণ! ঠাকুর েবিশিদন চিলয়া যান নাi; তাi েসi সমs 
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ভাবi pায় বজায় রিহয়ােছ। 
 
        “েসi aেযাধয্া! েকবল রাম নাi! 
 
        “eেদর িতিন গৃহতয্াগ করােলন। কেয়কিটেক িতিন গৃেহ েরেখেছন েকন? eর িক েকান uপায় নাi?” 
 
        নেরnd uপেরর ঘর হiেত েদিখেতেছন, -- মাsার eকাকী গাছতলায় বিসয়া আেছন। িতিন নািময়া আিসয়া 
হািসেত হািসেত বিলেতেছন, “িক মাsার মহাশয়! িক হেc?” িকছু কথা হiেত হiেত মাsার বিলেলন, “আহা 
েতামার িক সুর! eকটা িকছু sব বল।” 
 
        নেরnd সুর কিরয়া aপরাধভ ন sব বিলেতেছন। গৃহেsরা ঈ রেক ভুেল রেয়েছ -- কত aপরাধ কের -- 
বােলয্, েpৗেঢ়, বাধর্েকয্! েকন তারা কায়মেনাবােকয্ ভগবােনর েসবা বা িচnা কের না -- 
 
 বােলয্ dঃখািতেরেকা মললুিলতবপুঃ sনয্পােন িপপাসা, 
 েনা শkে িndেয়েভয্া ভবgণজিনত শtেবা মাং তুদিn। 
 নানােরােগাtdঃখাdrদনপরবশঃ শ রং ন sরািম, 
 knেবয্া েমঽপরাধঃ িশব িশব িশব েভাঃ ীমহােদব শেmা।। 
 েpৗেঢ়ঽহm েযৗবনেsা িবষয়িবষধৈরঃ প িভমর্মর্সেnৗ, 
 দে া নে ািবেবকঃ সুতধনযুবতীsাদেসৗেখয্ িনষ ঃ। 
 ৈশবীিচnািবহীনং মম hদয়মেহা মানগবর্ািধrঢ়ং 
 knেবয্া েমঽপরাধঃ িশব িশব িশব েভাঃ ীমহােদব শেmা।। 
 বাধর্েকয্ েচিndয়াণাং িবগতগিতমিত ািধৈদবািদতাৈপঃ, 
 পাৈপঃ েরাৈগিবর্েয়ােঢাৈগsনবিসতবপুঃ েpৗিঢ়হীন  দীনm 
 িমথয্ােমাহািভলাৈষ র্মিত মম মেনা ধুজর্েটধর্য্ানশূনং 
 knেবয্া েমঽপরাধঃ িশব িশব িশব েভাঃ ীমহােদব শেmা।। 
 sাtা pতূয্ষকােল sপনিবিধিবেধৗ নাhতং গা েতায়ং 
 পূজাথর্ং বা কদািচdhতরগহনাৎ খ িবlীদলািন। 
 নানীতা পdমালা সরিস িবকিসতা গnধূৈপstদথর্ং, 
 knেবয্া েমঽপরাধঃ িশব িশব িশব েভাঃ ীমহােদব শেmা।। 
 গাtং ভsিসতং িসত  হিসতং হেs কপালং িসতং 
 খ া  িসতং িসত  বৃষভঃ কেণর্ িসেত কু েল। 
 গ ােফনিসতা জটা প পেত ndঃ িসেতা মূধর্িন, 
 েসাঽয়ং সবর্িসেতা দদাতু িবভবং পাপkয়ং সবর্দা।। iতয্ািদ 
 
        sব পাঠ হiয়া েগল। আবার কথাবাতর্া হiেতেছ। 
 
        নেরnd -- িনিলর্p সংসার বলুন আর যাi বলুন, কািমনী-কা নতয্াগ না করেল হেব না। stী সে  সহবাস 
করেত ঘৃণা কের না? েয sােন কৃিম, কফ, েমদ, dগর্n -- 
 
 aেমধয্পূেণর্ কৃিমজালস েুল sভাবdগর্েn িনরnকাnের। 
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 কেলবের মুtপুরীষভািবেত রমিn মূঢ়া িবরমিn পি তাঃ।। 
 
        “েবদাnবােকয্ েয রমণ কের না, হিররস মিদরা েয পান কের না তাহার বৃথাi জীবন। 
 
 o ঁকারমূলং পরমং পদাnরং গায়tীসািবtীসুভািষতাnরং। 
 েবদাnরং যঃ পুrেষা ন েসবেত বৃথাnরং তসয্ নরসয্ জীবনm।। 
 
        “eকটা গান নুন: 
 
 “ছাড় েমাহ -- ছাড়ের কুমntণা, জান তাঁের তেব যােব যntণা।। 
 চািরিদেনর সুেখর জনয্, pাণসখাের ভুিলেল, eিক িবড়mনা।। 
 
        “েকৗপীন না পরেল আর uপায় নাi। সংসারতয্াগ!” 
 
        ei বিলয়া আবার সুর কিরয়া েকৗপীনপ কm বিলেতেছন: 
 
 েবদাnবােকয্ষু সদা রমেnা, িভkাnমােtণ চ তুি মnঃ। 
 aেশাকমnঃকরেণ চরnঃ, েকৗপীনবnঃ খলু ভাগয্বnঃ।। iতয্ািদ 
 
        নেরnd আবার বিলেতেছন, মানুষ েকন সংসাের বd হেব, েকন মায়ার বd হেব? মানুেষর srপ িক? 
‘িচদানnrপঃ িশেবাঽহং’ আিমi েসi সিcদানn। 
 
        o ঁ মেনাবুdয্হ ারিচtািন নাহং ন চ ে াtিজেh ন চ াণেনেt। 
 ন চ েবয্ামভূিমনর্ েতেজা ন বায়ুি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 
 
        নেরnd আর eকিট sব, বাসুেদবা ক সুর কিরয়া বিলেতেছন: 
 
        েহ মধসুূদন! আিম েতামার শরণাগত; আমােক কৃপা কের কামিনdা, পাপ েমাহ, stীপুেtর েমাহজাল, 
িবষয়তৃ া েথেক tাণ কর। আর পাদপেd ভিk দাo। 
 
 oিমিত jানrেপণ রাগাজীেণর্ন জীযর্তঃ। 
 কামিনdাং pপেnাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।। 
 ন গিতিবর্দয্েত নাথ tেমকঃ শরণং pেভা। 
 পাপপে  িনমেgাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।। 
 েমািহেতা েমাহজােলন পুtদার গৃহািদষু। 
 তৃ য়া পীডয্মােনাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।। 
 ভিkহীন  দীন  dঃখেশাকাতুরং pেভা। 
 aনা য়মনাথ  tািহ মাং মধুসূদন।। 
 গতাগেতন ােnাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।। 
 পুননর্াগntিমcািম tািহ মাং মধুসূদন।। 
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 বহেবাঽিপ ময়া দৃ ং েযািনdারং পৃথk পৃথk। 
 গভর্বােসমহdঃুখং tািহ মাং মধসূুদন।। 
 েতন েদব pপেnাঽিs নারায়ণঃ পরায়ণঃ। 
 জগৎ সংসারেমাkাথর্ং tািহ মাং মধুসূদন।। 
 বাচয়ািম যেথাৎপnং pণমািম তবাgতঃ। 

জরামরণভীেতাঽিs tািহ মাং মধুসূদন।। 
সুকৃতং ন কৃতং িকি ৎ d ৃত  কৃতং ময়া। 
সংসাের পাপপে ঽিsn tািহ মাং মধুসূদন।। 
েদহাnরসহsাণামেনয্ানয্  কৃতং ময়া। 
কতৃর্t  মনুষয্াণাং tািহ মাং মধুসূদন।।   

 বােকয্ন যৎ pিতjাতং কমর্ণা েনাপপািদতm। 
 েসাঽহং েদব dরাচারstািহ মাং মধুসূদন।। 
 যt যt িহ জােতাঽিs stীষু বা পুrেষষু বা। 
 তt তtাচলা ভিkstািহ মাং মধুসূদন।। 
 
        মাsার (sগত) -- নেরেndর তীb ৈবরাগয্! তাi মেঠর ভাiেদর সকেলরi ei aবsা। ঠাকুেরর ভkেদর 
িভতর যাঁরা সংসাের eখনo আেছন, তাঁেদর েদেখ eেদর েকবল কািমনী-কা নতয্ােগর কথা udীপন হেc। আহা, 
eেদর িক aবsা! e-কিটেক িতিন সংসাের eখনo েকন েরেখেছন? িতিন িক েকান uপায় করেবন? িতিন িক তীb 
ৈবরাগয্ িদেবন; না সংসােরi ভুলাiয়া রািখয়া িদেবন? 
 
        আজ নেরnd o আরo d-eকিট ভাi আহােরর পর কিলকাতায় েগেলন। আবার রােt নেরnd িফিরেবন। 
নেরেndর বাটীর েমাকdমা eখনo েচােক নাi। মেঠর ভাiরা নেরেndর aদশর্ন সহয্ কিরেত পােরন না। সকেলi 
ভািবেতেছন, নেরnd কখন িফিরেবন। 
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ষ  পিরেcদ 
 
        আজ েসামবার, 9i েম, 1887, ৈজ  কৃ া িdতীয়া িতিথ। নেরndািদ ভেkরা মেঠ আেছন। শরৎ, বাবুরাম 
o কালী ীেkেt িগয়ােছন। িনর ন মােক েদিখেত িগয়ােছন। মাsার আিসয়ােছন। 
 
        খাoয়া-দাoয়ার পর মেঠর ভাiরা eকটু িব াম কিরেতেছন। ‘বুেড়ােগাপাল’ গােনর খাতােত গান নকল 
কিরেতেছন। 
 
        ৈবকাল হiল। রবীnd unেtর নয্ায় আিসয়া uপিsত। ধু পা, কালােপেড় কাপড় আধখানা পরা। unােদর 
চkুর নয্ায় তাঁহার চেkর তারা ঘুিরেতেছ। সকেল িজjাসা কিরেলন, “িক হেয়েছ?” রবীnd বিলেলন, “eকটু পের 
সমs বলিছ। আিম আর বািড় িফিরয়া যাiব না; আপনােদর eiখােনi থাকব। েস িব াসঘাতক! বেলন িক 
মহাশয়, পাঁচ বছেরর aভয্াস, মদ -- তার জনয্ েছেড়িছ! আট মাস হল েছেড়িছ! েস িক না িব াসঘাতক!” মেঠর 
ভাiরা সকেল বিলেলন, “তুিম ঠা া হo। িকেস কের eেল?” 
 
        রবীnd আিম কিলকাতা েথেক বরাবর ধু পােয় েহঁেট eেসিছ। 
 
        ভেkরা িজjাসা কিরেলন, “েতামার আর আধখানা কাপড় েকাথায় েগল?” 
 
        রবীnd বিলেলন, “েস আসবার সময় টানাটািন করেল, তাi আধখানা িছঁেড় েগল।” 
 
        ভেkরা বিলেলন, “তুিম গ াsান কের eেসা; eেস ঠা া হo। তার পর কথাবাতর্া হেব।” 
 
        রবীnd কিলকাতার eকিট aিত সmাn কায়sবংেশ জngহণ কিরয়ািছেলন। বয়ঃkম 20।22 বৎসর হiেব। 
ঠাকুর ীরামকৃ েক দিkেণ র-কালীবািড়েত দশর্ন কিরয়ািছেলন eবং তাঁহার িবেশষ কৃপাভাজন হiয়ািছেলন। 
eকবার িতন রািt তাঁহার কােছ বাস কিরয়ািছেলন। sভাব aিত মধুর o েকামল। ঠাকুর খুব েsহ কিরয়ািছেলন, 
িকnt বিলয়ািছেলন, “েতার িকnt েদির হেব, eখন েতার eকটু েভাগ আেছ! eখন িকছু হেব না। যখন ডাকাত পেড়, 
তখন িঠক েসi সময় পুিলেস িকছু করেত পাের না। eকটু েথেম েগেল তেব পুিলশ eেস েgpার কের।” আজ 
রবীnd বার নার েমােহ পিড়য়ােছন। িকnt aনয্ সকল gণ আেছ। গিরেবর pিত দয়া, ঈ রিচnা, e-সমs আেছ। 
েবশয্ােক িব াসঘাতক মেন কিরয়া aধর্বেst মেঠ আিসয়ােছন। সংসাের আর িফিরেবন না, ei স l। 
 
        রবীnd গ াsােন যাiেতেছন। পরামািণেকর ঘােট যাiেবন। eকিট ভk সে  যাiেতেছন। তাঁহার বড় সাধ 
েয, েছেলিটর সাধুসে  ৈচতনয্ হয়। sােনর পর িতিন রবীndেক ঘােটর িনকটs শােন লiয়া েগেলন। তাঁহােক 
মৃতেদহ দশর্ন করাiেত লািগেলন। আর বিলেলন, “eখােন মেঠর ভাiরা মােঝ মােঝ eকাকী eেস রােt ধয্ান 
কেরন। eখােন আমােদর ধয্ান করা ভাল। সংসার েয aিনতয্ তা েবাধ হয়।” রবীনd েসi কথা িনয়া ধয্ােন 
বিসেলন। ধয্ান েবিশkণ কিরেত পািরেলন না। মন aিsর রিহয়ােছ। 
 
        uভেয় মেঠ িফিরেলন। ঠাকুরঘের uভেয় ঠাকুরেক pণাম কিরেলন। ভkিট বিলেলন, ei ঘের মেঠর ভাiরা 
ধয্ান কেরন। রবীndo eকটু ধয্ান কিরেত বিসেলন, িকnt ধয্ান েবিশkণ হল না। 
 
        মিণ -- িক, মন িক বড় চ ল? তাi বুিঝ uেঠ পড়েল? তাi বুিঝ ধয্ান ভাল হল না? 



1887, 9i েম 
 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
        রবীnd -- আর েয সংসাের িফরব না, তা িনি n! তেব মনটা চ ল বেট। 
 
        মিণ o রবীnd মেঠর eক িনভৃত sােন দাঁড়াiয়া আেছন। মিণ বুdেদেবর গl কিরেতেছন। েদবকনয্ােদর 
eকিট গান েন বুdেদেবর pথম ৈচতনয্ হেয়িছল। আজকাল মেঠ বুdচিরত o ৈচতনয্চিরেতর আেলাচনা সবর্দাi 
হয়। মিণ েসi গান গািহেতেছন: 
 
 জুড়াiেত চাi, েকাথায় জুড়াi, 
 েকাথা হেত আিস েকাথা িফের যাi। 
 িফের িফের আিস, কত কাঁিদ হািস, 
 েকাথা যাi সদা ভািব েগা তাi।। 
 
        রােt নেরnd, তারক o হিরশ -- কিলকাতা হiেত িফিরেলন। আিসয়া বিলেলন, uঃ খুব খাoয়া হেয়েছ! 
তাঁহােদর কিলকাতায় েকান ভেkর বািড়েত িনমntণ হiয়ািছল। 
 
        নেরnd o মেঠর ভাiরা, মাsার, রবীnd iতয্ািদ eঁরাo দানােদর ঘের বিসয়া আেছন। নেরnd মেঠ আিসয়া 
সমs কথা িনয়ােছন। 
 

[সnp জীব o নেরেndর uপেদশ ] 
  
        নেরnd গািহেতেছন -- গীতcেল েযন রবীndেক uপেদশ িদেতেছন -- 
 
 ছাড় েমাহ, ছাড় ছাড় ের কুমntণা, জান তাঁের তেব যােব যntণা। 
 
        নেরnd আবার গািহেলন -- েযন রবীndেক িহতবচন বলেছন: 
 
 পীেলের aবধূত েহা মােতায়ারা িপয়ালা-েpম হিররসকা ের। 
 বাল aবsা েখল েগাঞাi, তrণ ভেয়া নারী বশকা ের। 
 বৃd ভেয়া কফ্ বায়ুেন েঘরা, খাট পড়া রেহ জা মsকা ের। 
 নাভ কমলেম হয্ায় কstরী, কয্ায়েস ভরম িমেট প কা ের। 
 িবনা সৎgr নর য়য্াসািহ ঢুঁেঢ়, জয্ায়সা মৃগ িফের বনকা ের। 
 
        িকয়ৎkণ পের মেঠর ভাiরা কালী তপsীর ঘের বিসয়া আেছন। িগিরেশর বুdচিরত o ৈচতনয্চিরত diখািন 
নূতন পুsক আিসয়ােছ। নেরnd, শশী, রাখাল, pসn, মাsার iতয্িদ বিসয়া আেছন। নূতন মেঠ আসা পযর্n শশী 
eকমেন িদনরাত ঠাকুেরর পূজািদ েসবা কেরন। তাঁহার েসবা েদিখয়া সকেল aবাক হiয়ােছন। ঠাকুেরর aসূেখর 
সময় িতিন রাতিদন েযrপ তাঁহার েসবা কিরয়ািছেলন, আজo েসrপ aননয্মন, eকভিk হiয়া েসবা 
কিরেতেছন। 
 
        মেঠর eকজন ভাi বুdচিরত o ৈচতনয্চিরত পিড়েতেছন। সুর কিরয়া eকটু বয্ ভােব ৈচতনয্চিরতামৃত 
পিড়েতেছন। নেরnd বiখািন কািড়য়া লiেলন। বিলেলন, “eiরকম কের ভাল িজিনসটা মািট কের?” 
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        নেরnd িনেজ ৈচতনয্েদেবর েpমিবতরেণর কথা পিড়েতেছন। 
 
        মেঠর ভাi -- আিম বিল েকu কাrেক েpম িদেত পাের না। 
 
        নেরnd -- আমায় পরমহংস মহাশয় েpম িদেয়েছন। 
 
        মেঠর ভাi -- আcা, তুিম িক তাi েপেয়ছ? 
 
        নেরnd -- তুi িক বুঝিব? তুi Servant Class (ঈ েরর েসবেকর থাক)। আমার সবাi পা িটপেব। 
শরতা িমিtর আর েদেসা পযর্n। (সকেলর হাসয্) তুi মেন করিছস বুিঝ েয সব তুi বুিঝিছস। (হাসয্) েল তামাক 
সাজ। (সকেলর হাসয্) 
 
        মেঠর ভাi -- সাজ-েবা-না। (সকেলর হাসয্) 
 
        মাsার (sগত) -- ঠাকুর ীরামকৃ  মেঠর ভাiেদর aেনেকর িভতর েতজ িদয়ােছন। ধু নেরেndর িভতর 
নয়। e েতজ না থাকেল িক কািমনী-কা নতয্াগ হয়? 
 

[মেঠর ভাiেদর সাধনা ] 
 
        পরিদন ম লবার, 10i েম। আজ মহামায়ার বার। নেরndািদ মেঠর ভাiরা আজ িবেশষrেপ মার পূজা 
কিরেতেছন। ঠাকুরঘেরর সmুেখ িtেকাণ যnt pstত হiল, েহাম হiেব। পের বিল হiেব। তntমেত েহাম o বিলর 
বয্বsা আেছ। নেরnd গীতাপাঠ কিরেতেছন। 
 
        মিণ গ াsােন েগেলন। রবীnd ছােদর uপের eকাকী িবচরণ কিরেতেচন। িনেতেছন, নেরnd সুর কিরয়া 
sব কিরেতেছন। 
 
 o ঁ মেনাবুdয্হ ারিচtািন নাহং 
  ন চ ে াtিজেh ন চ াণেনেt। 
 ন চ েবয্ামভূিমনর্ েতেজা ন বায়ু- 
  ি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm। 
 ন চ pাণসংেjা ন ৈব প বায়ু- 
  নর্ বা সpধাতুনর্ বা প েকাষাঃ। 
 ন বাkপািণপাদং নেচাপsপায়ু 
  িচদানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm।। 
 ন েম েdষরােগৗ, ন েম েলাভেমােহৗ, 
  মেদাৈনব েম ৈনব মাৎসযর্য্ভাবঃ। 
 ন ধেমর্া ন চােথর্া ন কােমা ন েমাk- 
  ি দানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm। 
 ন পুণয্ং ন পাপং ন েসৗখয্ং ন dঃখং 
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  ন মেntা ন তীথর্ং ন েবদা ন যjাঃ। 
 aহং েভাজনং ৈনব েভাজয্ং ন েভাkা, 
  িচদানnrপঃ িশেবাঽহং িশেবাঽহm। 
 
        eiবার রবীnd গ াsান কিরয়া আিসয়ােছন; িভেজ কাপড়। 
 
        নেরnd (মিণর pিত, eকােn) -- ei েনেয় eেসেছ, eবার সnয্াস িদেল েবশ হয়। (মিণ o নেরেndর হাসয্) 
 
        pসn রবীndেক িভেজ কাপড় ছািড়েত বিলয়া তাঁহােক eকখানা েগrয়া কাপড় আিনয়া িদেলন। 
 
        নেরnd (মিণর pিত) -- eiবার তয্াগীর কাপড় পরেত হেব। 
 
        মিণ (সহােসয্) -- িক তয্াগ? 
 
        নেরnd -- কাম-কা নতয্াগ। 
 
        রবীnd েগrয়া কাপড়খািন পিরয়া কালী তপsীর ঘের িগয়া িনজর্েন বিসেলন। েবাধ হয় eকটু ধয্ান কিরেবন। 
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মাsার মহাশেয়র সংিkp জীবনচিরত 
 
        ীযুk মেহndনাথ gp spিণত ‘ ী ীরামকৃ কথামৃেত’ ‘ ীম’, ‘মাsার’, ‘মিণ’, ‘েমািহনীেমাহন’ বা 
‘eকজন ভk’ iতয্ািদ ছdনাম বা aসmণূর্ পিরচেয়র আবরেণ আপনােক gp রািখেত েচ া কিরয়াo বয্থর্কাম 
হiয়ােছন; কারণ তাঁহার aনুপম কীিতর্েসৗরভ আপনা হiেতi সবর্t pসািরত হiয়ােছ। 1882 ী ােb 

ীরামকৃে র pথম দশর্নলাভকােল িতিন েমে াপিলটন িবদয্ালেয়র শয্ামবাজারs শাখার pধান িশkেকর পেদ 
িনযুk িছেলন। ীরামকৃ ভkম লীেত সুপিরিচত রাখাল, বাবুরাম, সুেবাধ, পূণর্, েতজচnd, পlু, kীেরাদ, 
নারায়ণ pভৃিত িবিভn সমেয় oi িবদয্ালেয়র ছাt িছেলন। eiজনয্ িতিন ‘মাsার’ মহাশয় নােমi পিরিচত িছেলন; 
eমনিক, ঠাকুরo তাঁহােক কখন মাsার বিলয়া aিভিহত কিরেতন। 
 
        ‘কথামৃেত’র আিদেত ীমdাগবত হiেত eo ে াকিট udৃত হiয়ােছ -- 
 
 তব কথামতৃং তpজীবনং কিবিভরীিড়তং কlষাপহm। 
 বণম লং ীমদাততং ভুিব গৃণিn েত ভূিরদা জনাঃ।। 
 
        ী ীঠাকুেরর কথামৃত pচারপূবর্ক মাsার মহাশয় সতয্সতয্i শত সহs ধমর্িপপাসু বয্িkর গৃহপাে র্ aমৃেতর 
ধারা pবািহত করাiয়া সেবর্াtম ফলদােনর aিধকারী হiয়ােছন। প  খ e িবভk ei gnখািন ীরামকৃে র 
ভাষার সহজ সাবলীল গিত, ভােবর গাmীযর্, sl কথায় সজীব িচtা ন, সবর্জনীন সহানুভূিত, aসীম uদারতা o 
aবাধ anদৃর্ি র সুিনমর্ল দপর্ণrেপ জগেতর সবর্ে  সািহতয্মেধয্ ucাসন aিধকারপূবর্ক েলখকেক aমর 
কিরয়ােছ। eকিট জীবেনর পেk iহাi যেথ  হiেলo মাsার মহাশয় iহােতi সnt  না থািকয়া sীয় িচtাকষর্ক o 
েpরণাপূণর্ েমৗিখক uপেদশpভােব শত সহs dবর্ল ধমর্পথচারীর সmুেখ ীরামকৃ  জীবেনর ujjল আেলাক 
তুিলয়া ধিরয়া eক নবীন দৃি ভি  o sৃহা জাগাiয়ােছন। িতিন যখন কথা বিলেতন, তখন aতুলনীয় sৃিতশিkর 
dারা পিরপু  কিবtপূণর্ বণর্নার gেণ ীরামকৃে র েশষ কেয়কিট বৎসেরর িচt ে াতােদর সmুেখ সচল হiয়া 
uিঠত; ঠাকুেরর পূত-স লােভ ধনয্ িদবসgিলর aিভjতার আেলােক oi িচtসমূহ সমুjjল হiয়া eক aেলৗিকক 
পিরেবেশর সৃি  কিরত eবং সমাগত ধমর্িপপাসুিদগেক aবলীলাkেম েসi সজীব পুরাতন লীলােkেt 
uপsানপূবর্ক শািn o িব ােসর বর্ পুণয্ েজয্ািতেত aবগাহন করাiত। মাsার মহাশয় সবর্দাi েযন দিkেণ র o 
কামারপুকুেরর sৃিতরােজয্ বাস কিরেতন eবং বািহেরর েয-েকান শbi ucািরত হuক না েকন, uহা েসi 
রােজয্রi েকান ঘটনা িচt uেdািধত কিরয়া তাঁহােক uহারi সিহত িবজিড়ত aতীত জীবেনর পুনরাবৃিtেত িনযুk 
রািখত। ে াতা আিসয়া েয-েকান িবষেয়রi p  কrক না েকন, aমিন utরছেল িতিন জীবn ভাষায় ীরামকৃ -
চিরেtর িকয়দংশ তাঁহার সmুেখ তুিলয়া ধিরেতন। 1932 ী ােbর 4ঠা জুন েদহতয্াগ পযর্n িতিন pতয্হ ei 
েscাধৃত bতi udযাপন কিরয়ািছেলন। 
 
        1854 ী ােbর 18i জুলাi (1261 ব ােbর 31েশ আষাঢ়) kবার নাগপ মী িদবেস মেহndনাথ 
কিলকাতার িসমুিলয়া পlীs িশবনারায়ণ দাস েলেনর িপতৃগৃেহ ভূিম  হন। iহার িকছুকাল পের তাঁহার িপতা 

ীমধুসদন gp 13/2 নং grpসাদ েচৗধুরী েলেনর গৃহখািন kয়পূবর্ক তথায় চিলয়া আেসন। গৃহখািন aদয্বিধ 
বতর্মান eবং oi a েলর ‘ঠাকুরবািড়’ বিলয়া পিরিচত। িপতা মধুসূদন eবং মাতা sণর্ময়ী uভেয়i সরলতা, মধুর 
বয্বহার o ধমর্িন ার জনয্ সুপিরিচত িছেলন। তাঁহােদর চািরিট পুt o সমসংখয্ক কনয্ার মেধয্ মেহndনাথ িছেলন 
তৃতীয় সnান। মাতার েsহ o সdgণরািশ মেহndেক িচরজীবন মাতৃভk কিরয়ািছল। মাতার সিহত তাঁহার েয বh 
aপূবর্ ৈশশবsৃিত িবজিড়ত িছল, তnেধয্ eকিট িবেশষ uেlখেযাগয্। eকিদন চাির বৎসেরর বালক মেহnd মাতার 



 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

সিহত েনৗকােযােগ মােহেশর রথদশর্েন যান। pতয্াবতর্নকােল সকেল দিkেণ ের ৺ভবতািরণীর দশর্নমানেস 
চাঁদনীর ঘােট নািময়া যখন নব-িনিমর্ত uদয্ান o মিnের iতsতঃ মণ কিরেতিছেলন, তখন কালী-মিnেরর 
সmুেখ aবিsত বালক aকsাৎ আপনােক জননী হiেত িবচুয্ত েদিখয়া কাঁিদেত থােক। aমিন ীমিnর হiেত 
িনগর্ত eক েসৗময্মূিতর্ bাhণ তাঁহার মsেক হssাপনপূবর্ক সাntনা pদান কিরেল বালক সুs হiয়া িনিনর্েমষনয়েন 
তাঁহােক েদিখেত থােক। utরকােল মাsার মহাশয় ei পুrষpবর সmেn বিলেতন, “হয়েতা বা ঠাকুরi হেবন; 
কারণ তার িকছুিদন (চার বৎসর) আেগ রানী রাসমিণ দিkেণ ের কালীবািড় pিত া কেরেছন eবং ঠাকুর তখন 
মা-কালীর পূজকপেদ রেয়েছন।” আর eকবার পাঁচ বৎসর বয়েস মাতার সিহত eক সুবৃহৎ ছােদ aবsানপূবর্ক 
aসীম নীলাকাশ দশর্ন কিরেত কিরেত তাঁহার মেন aনেnর udীপনা জািগয়ািছল। বৃি র সময় মেহnd িনsb 
পৃিথবীবেk দ ায়মান থািকয়া িনঝুম বািরপােতর মেধয্ aসীেমর িচnায় মg হiেতন। কালীঘােটর ছাগবিল তাঁহােক 
বয্িথত কিরত। মাতার সিহত uহা দশর্নােn মেন মেন pিতjা কিরয়ািছেলন েয, ভিবষয্েত uহা বn কিরেত হiেব। 
িকnt ভিবষয্ৎ যখন আিসল, তখন পিরণতবয়s মাsার মহাশেয়র িচnাধারায় আমূল পিরবtন ঘিটয়ােছ; সুতরাং 
আর িকছুi করা হয় নাi। েsহময়ী জননী তাঁহােক ৈকেশােরi েফিলয়া চিলয়া যান। েসিদন মেহnd ar-িবসজর্ন 
কিরেত কিরেত িনdািভভূত হiয়া sেp েদিখেলন, জননী সেsেহ বিলেতেছন, “আিম eযাবৎ েতােক লালন-পালন 
কেরিছ, পেরo তাi করব; তেব তুi েদখেত পািব না।” জগদmা পের সতয্সতয্i তাঁহার লালেনর ভার 
লiয়ািছেলন। 
 
        মেহndনােথর জীবেন eকটা eক টানা ধমর্ভাব সবর্দাi পিরsুট িছল। ীরামকৃ  যখন তাঁহােক eকিদন 
িজjাসা কিরেলন, “েতামার আি েনর ঝড় মেন আেছ?” তখন মেহnd utর িদেলন, “আjা হাঁ! তখন খুব কম 
বেয়স -- নয়-দশ বৎসর বয়স -- eক ঘের eকলা ঠাকুরেদর ডাকিছলাম!” েকান েদবমিnেরর পা র্ িদয়া 
গমনাগমনকােল িতিন সসmেম দ ায়মান হiয়া pণাম কিরেতন। ৺dগর্াপজূার সময় দীঘর্কাল ভিkভের pিতমার 
সmুেখ uপিব  থািকেতন। েযাগািদ uপলেk aথবা তীথর্যাtাবয্পেদেশ কিলকাতায় সাধুসমাগম হiেল িতিন 
তাঁহােদর দশর্ন-sশর্নািদর জনয্ আকুল হiেতন। পরবতর্ী সমেয় িতিন সানেn বিলেতন েয, ei সাধুস -sৃহাi 
তাঁহােক eককােল সেবর্াtম সাধু ীরামকৃে র চরেণ আনয়নপূবর্ক জীবন সাথর্ক কিরয়ািছল। িবদয্ালয় o 
কেলেজর পােঠর সময় িতিন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ‘ ীৈচতনয্চিরতামৃত’ iতয্ািদ gেnর সিহত সুপিরিচত 
হiয়ািছেলন। পাঠয্gেno ধমর্ভােবাdীপক aংশgিল িতিন মেন কিরয়া রািখেতন। ‘কুমারসmেব’ েযখােন িশেবর 
ধয্ানবণর্নাcেল বলা হiয়ােছ েয, gহাভয্nের মহােদব সমািধমg, আর gহাdাের নnী েবtহেs দ ায়মান থািকয়া 
সকল জীব o সমs pকৃিতেক সবর্pকার চ লতা বজর্ন কিরেত আেদশ িদেতেছন -- আর েস aল য্ িনেদর্েশ বৃk 
িন m, মর g নহীন, িবহগকুল মূক, প বৃn িন ল eবং সমgকাল িনsb হiয়া রিহয়ােছ; aথবা ‘শকুnলা’য় 
েযখােন ক মুিনর আ ম বিণর্ত হiয়ােছ; িকংবা ‘ভি কােবয্’ েযখােন রাম o লkণ তাড়কাবধােথর্ িব ািমেtর 
যjভূিমেত আগমনপবূর্ক তtতয্ বৃkলতািদেক যjধূেম কjলবেণর্ রি ত েদিখেতেছন -- েসi-সব sল িতিন 
মুখs কিরয়া রািখেতন। ‘ ীৈচতনয্চিরতামৃত’ সmেn িতিন বিলয়ািছেলন, “ঠাকুেরর কােছ যাoয়ার আেগ আিম 
পাগেলর মেতা oi বi পড়তাম।” বাiেবেলর িনu েটsােমেnর সিহত িতিন eতi সুপিরিচত িছেলন েয, পের 
ধমর্pসে  sীয় বkবয্ বুঝাiবার জনয্ বাiেবেলর বাকয্ aনগর্ল udৃত কিরেত থািকেতন। আiন-aধয্য়নকােল 
িতিন মনু o যাjবlয্ািদ sৃিত হiেত িহnুেদর সমাজনীিতর মমর্কথা িশিখয়া লiয়ািছেলন; তাi পের বিলেতন, 
“oকালিত কর আর নাi কর, আiন পেড়া; কারণ তােত ঋিষেদর আচার-বয্বহার িনয়ম-কানুন aেনক জানেত 
পারেব।” 
 
        িবদয্ালেয় বুিdমtার জনয্ মেহনdনােথর সুনাম িছল। িতিন িdতীয় sান aিধকারপূবর্ক েহয়ার sুল হiেত 
pেবিশকা পরীkায় utীণর্ হন। eফ. e. পরীkায় তাঁহার sান িছল প ম। aতঃপর 1874 ী ােd িতিন তৃতীয় 
sান aিধকারপূবর্ক েpিসেডিn কেলজ হiেত সসmােন uপািধপরীkায় utীণর্ হন। ছাtাবsায় িতিন দশর্ন, 



 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

iিতহাস, iংেরজী, সািহতয্, িবjান pভৃিত মেনােযাগসহকাের আয়t কেরন। iংেরজীর aধয্াপক টিন সােহেবর 
িতিন িpয়পাt িছেলন। 
 
        কেলেজর পাঠ েশষ হiবার পূেবর্i িতিন ীযুk ঠাকুরচরণ েসেনর কনয্া eবং েকশবচnd েসেনর 
ভgীসmকর্ীয়া ীমিত িনকু েদবীর পািণgহণ কেরন (1873)। গৃহsা েম pেবশােn তাঁহার aধয্য়ন আর aিধক 
দূর agসর হiল না। িতিন আiন পরীkার জনয্ pstত হiেতিছেলন; িকnt সংসােরর আয়বৃিdর pেয়াজেন তাঁহােক 
oi স l তয্াগপূবর্ক সoদাগির aিফেস চাকির লiেত হiল। পের aধয্াপনাকােযর্ bতী হiয়া িতিন বh uc 
iংেরজী িবদয্ালেয় pধান-িশkেকর পদ েশািভত কেরন িকংবা িবিভn কেলেজ aধয্াপনা কেরন। aেনক সময় 
eকi কােল eকািধক িশkায়তেন কােযর্ বয্াপতৃ থািকয়া িতিন পালিকেত যাতায়াত কিরেতন। ছাtগণ তাঁহার 
গাmীযর্, ধমর্ভাব o সহজ aধয্াপনাpণালীেত আকৃ  হoয়ায় পাঠকােল শৃ লারkার জনয্ তাঁহােক বৃথা শিkkয় 
কিরেত হiত না। বstতঃ কােযর্ িতিন সুযশ aজর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        ীরামকৃ েক দশর্েনর পূেবর্ িতিন bhানn েকশবচnd েসেনর বk ৃতায় আকৃ  হiয়া সমাজমিnের eবং 
‘কমল কুটীর’ pভৃিত sােন যাiেতন। ীরামকৃে র সিহত ঘিন  পিরচয়লােভর পর িতিন েকশেবর e-pকার 
আকষর্ণ-শিkর কারণিনেদর্শcেল বিলয়ািছেলন, “oঃ! তাঁেক েয eত ভাল লাগত eবং েদবতা বেল মেন হত তার 
কারণ িতিন তখন বnুবাnবেদর িনেয় ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত করেছন eবং ঠাকুেরর aমৃতময় uপেদশgিল তাঁর 
নাম uেlখ না কের pচার করেছন।” ীরামকৃে র pথম পিরচয় িতিন bাhসমােজ সুপিরিচত o িনেজর আtীয় 

ীযুk নেগndনাথ gেpর িনকট 1881 ী ােb পাiয়ািছেলন। iেতামেধয্ িববােহর slকাল পেরi 
apতয্ািশতভােব সাংসািরক ঘাতpিতঘাত আরm হoয়ায় uহা হiেত িন ৃিত লােভর জনয্ মেহndনাথ 1882 

ী ােbর েফbrয়ারী মােসর eকিদবস বরাহনগের ভgীপিত ীযুk ঈশানচnd কিবরােজর গৃেহ আ য় লiেলন। ei 
বাটীেত aবsানকােল িতিন eক সায়ােh ীযুk িসেd র মজুমদােরর সিহত দিkেণ েরর কালীবািড়েত মণ 
কিরেত িগয়া েদিখেলন, সnয্ার pাkােল ীরামকৃ  ভkপিরেবি ত হiয়া ভগবৎpসে  রত আেছন। সুnর 
েদবালেয়র পিবt আেব ন। সmুেখ ঠাকুর েযন কেদেবর নয্ায় ভাগবত বিলেতেছন িকংবা জগnাথেkেt 

ীেগৗরা  েযন রামানn, srপািদ ভkসে  বিসয়া ভগবৎgণকীতর্ন কিরেতেছন। iহা ছািড়য়া aনয্t যাoয়া চেল 
না; তথািপ মাsার মহাশেয়র কুতূহলী কিবসুলভ মন েদেবাদয্ােনর সm ূণর্ পিরচয়লােভর জনয্ তাঁহােক বািহের 
লiয়া চিলল। uদয্ানপযর্েবkণােn িতিন পুনবর্ার ঠাকুেরর ঘের আিসয়া বিসেলন। aিচের তাঁহার পিরচয় িজjাসা 
কিরেত কিরেত ঠাকুর aনয্মনs হiেতেছন েদিখয়া মাsার ভািবেলন, “iিন ঈ রিচnা কিরেবন”, aতeব িবদায় 
লiেলন। গমনকােল ঠাকুর বিলয়া িদেলন, “আবার eেসা।” 
 
        িdতীয় দশর্ন হiল সকালেবলা আটটায়। ঠাকুর পুনঃ তাঁহার পিরচয় িজjাসােn aিববািহত জীবেনর pশংসা 
কিরেত কিরেত জািনেত চািহেলন, তাঁহার িববাহ হiয়ােছ িক না। মাsার কিহেলন, “আেj হাঁ!” aমিন ঠাকুর sীয় 

াতু ুtেক ডািকয়া সিবsেয় বিলেলন, “oের রামলাল, যাঃ িবেয় কের েফেলেছ!” তারপর িতিন p  কিরয়া 
জািনেলন েয, মাsােরর eকিট েছেলo হiয়ােছ। uভয় েkেt ঠাকুেরর pিতিkয়া-দশর্েন মাsার মহাশেয়র pতীিত 
হiল েয, eযাবৎ যিদo িতিন ধমর্চর্চা o uপাসনািদ কিরয়ােছন, তথািপ আদশর্ ধািমর্েকর দৃি েত িতিন জাগিতক 
sেরর aিধক ঊে র্ uিঠেত পােরন নাi। eirেপ তাঁহার aিভমান pিতপেদ চূণর্ীকৃত হiেত থািকেলo ীরামকৃ  
তাঁহােক সmণূর্ uৎসাহশূনয্ না কিরয়া েযন সাntনাcেলi বিলেলন, “েদখ, েতামার লkণ ভাল িছল -- আিম 
কপাল েচাখ iতয্ািদ েদখেল বুঝেত পাির।” iহােত িকি ৎ আ s হiেলo মাsার মহাশয়েক শী i আরo 
কেয়কিট আঘােত সmণূর্ aবনত হiেত হiল। কয্াn, েহেগল, হাবর্াটর্ েsনসার pভৃিত পা াতয্ দাশর্িনকেদর 
মতবােদর সিহত সুপিরিচত মাsার মহাশেয়র ধারণা িছল েয, মানবজীবেন বুিdi সবর্ে  বst eবং যাহার 
িবদয্ালাভ হiয়ােছ, েসi pকৃত jানী। িকnt আজ েসrপ িশkাহীন ঠাকুেরর িনকট িতিন জািনেলন, ঈ রেক 
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জানাi jান, আর সব ajান। aমিন আবার p  হiল, িতিন সাকাের িব াসী িকংবা িনরাকাের? মাsার বিলেলন, 
তাঁহার িনরাকার ভাল লােগ। ঠাকুর জানাiেলন েয, িনরাকাের িব াস থাকা utম বেট, তেব সাকারo সতয্। ei 
িবrd িব াসdয় িকrেপ সতয্ হiেত পাের, তাহার িনণর্েয় aসমথর্ মাsার মহাশেয়র aিভমান তৃতীয়বার চূণর্ হiল। 
িকnt iহােতo েশষ হiল না -- িতিন আবার িনেলন েয, মিnেরর েদবী মৃnয়ী নেহন, িচnয়ী! মাsার তখিন 
বিলয়া uিঠেলন েয, তাহাi যিদ সতয্ হয় তেব যাঁহারা pিতমায় uপাসনা কেরন, তঁহািদেগর েতা বুঝাiয়া েদoয়া 
uিচত েয, বstতঃ মািটর pিতমা ঈ র নেহ, pিতমায় ঈ রেক uেdশ কিরয়া পূজা করা হয় মাt। aমিন 

ীরামকৃ  বিলয়া uিঠেলন, “কলকাতার েলােকর oi eক! েকবল েলkচার েদoয়া, আর বুিঝেয় েদoয়া! যিদ 
বুঝাবার দরকার হয়, িতিনi বুঝােবন। েতামার মাথাবয্াথা েকন? েতামার িনেজর যােত jানভিk হয়, তার েচ া 
কর।” মাsােরর aিভমােনর েসৗধ eেকবাের ভূিমসাৎ হiল। িতিন বুিঝেলন, ধমর্ aনুভূিতর বst -- বুিd ততদূর 
agসর হiেত পাের না; বুিdrপ dবর্ল যnt-সাহােযয্ িনgর্ণ িনরাকার bhতtt আিব ৃত হiেত পাের না। eবং তাদৃশ 
তttলােভর জনয্ তttদশর্ী সাধুেদর স  aতয্াবশয্ক -- তdয্তীত aিত মািজর্ত বুিdo আমািদগেক ভগবৎসকােশ 
লiয়া যাiেত aসমথর্ হয়। iহার পর িতিন সmণূর্rেপ আপনােক ীরামকৃ চরেণ ঢািলয়া িদয়া গৃেহ িফিরেলন। 
 
        আরo িকছুিদন বরাহনগেরi aবsােনর সুেযােগ মাsার মহাশয় uপযুর্পির কেয়কবার দিkেণ ের 
গনমাগমন কিরয়া aিচের ীরামকৃে র anর -সমােজর a ীভূত হiেলন eবং ঠাকুেরর o মাsােরর pিত কােযর্ 
o কথায় oi anর  সহজ ভােবরi pকাশ হiেত থািকল। eirেপ oi বৎসর eকিদন মাsার মহাশয় 

ীরামকৃে র pেকাে  pেবশ কিরবামাt ঠাকুর সেকৗতুেক সমেবত বালক ভkিদগেক বিলেলন, “oiের আবার 
eেসছ!” বিলয়াi aিহেফেনর dারা বশীকৃত eকিট ময়ূেরর গl বিলেলন -- oi ময়ূরেক pতয্হ িনিদর্  সমেয় 
আিফম েদoয়া হiত eবং ময়ূেররo eমিন েমৗতাত ধিরয়ািছল েয, েস pতয্হ িঠক সমেয় eকi sােন uপিsত 
হiত। মাsার মহাশেয়র সতয্i তখন েমৗতাত ধিরয়ােছ। িতিন গৃেহ বিসয়া দিkেণ েরর িচnা কেরন; দীঘর্ িবরহ 
aসহয্ েবাধ হiেল ছুিটয়া ীgrপেদ uপিsত হন। eকবার ৈবশাখ মােসর pচ  েরৗেd পদbেজ ঘমর্াk-কেলবের 
মেহndনাথেক কিলকাতা হiেত দিkেণ ের আগত েদিখয়া ঠাকুর বিলয়ািছেলন, “eর মেধয্ (িনেজর েদহ 
েদখাiয়া) িক eকটা আেছ যার টােন iংিলশময্ানরা (iংেরজী-িশিkেতরা) পযর্n ছুেট আেস।” ei টােনর কারণ 
িনেদর্শ কিরয়া ঠাকুর eকিদন মাsার মহাশয়েক বিলয়ািছেলন, “েতামার eখানকার pিত eত টান েকন? 
কিলকাতায় aসংখয্ েলােকর বাস, তােদর কারo pীিত হল না, েতামার হল েকন? eর কারণ জnাnের সংsার।” 
আর eকবার বিলয়ািছেলন, “েদখ, েতামার ঘর, তুিম েক, েতামার anর-বািহর, েতামার আেগকার কথা, েতামার 
পের িক হেব -- e-সব েতা আিম জািন!” aনয্ pসে  িতিন বিলয়ািছেলন, “সাদা েচােখ েগৗরাে র সাে াপা  সব 
েদেখিছলাম -- তার মেধয্ েতামায়o েযন েদেখিছলাম।” আরo পির ার কিরয়া eকসমেয় কিহেলন, “েতামায় 
িচেনিছ -- েতামার ‘ৈচতনয্-ভাগবত’ পড়া েন। তুিম আপনার জন, eক সtা -- েযমন িপতা আর পুt।” 
 
        erপ সংsারবান ucািধকারীেক ঠাকুর uপেদশ o সাধনা-সহােয় kেম aনুভূিতর ঊ র্ হiেত u র্তর 
sের তুিলয়া লiয়া চিলেলন। িtকালj ঠাকুর মাsার মহাশেয়র anেরর সিহত সুপিরিচত থাকায় তাঁহােক সdগৃহs 
হiবারi uপেদশ িদেতন eবং তাঁহার মেন কখনo ৈবরাগয্ আিসেল সংসারা েমর utম িদকটার pিত দৃি  
আকষর্ণপূবর্ক িনবৃt করাiেতন। eকিদন তাi জগদmার িনকট pাথর্না কিরেলন, “সব তয্াগ কিরেয়া না, মা। .... 
সংসাের যিদ রাখ, েতা eক eকবার েদখা িদস -- না হেল েকমন কের থাকেব? eক eকবার েদখা না িদেল 
uৎসাহ হেব েকমন কের, মা? -- তারপর, েশেষ যা হয় কেরা।” aপরাপর িদবেস সংসাের িকrেপ থািকেত হয় 
তাহার uপেদশ িদেতন, “েছেল হেয়েছ েন বেকিছলাম। eখন িগেয় বািড়েত থাক। তােদর জািনo েযন তুিম 
তােদর আপনার। িভতের জানেব, তুিমo তােদর আপনার নo, তারাo েতামার আপনার নয়।” “আর বােপর সে  
pীত কেরা। eখন uড়েত িশেখ বাপেক a া -pণাম করেত পারেব না? .... মা আর জননী -- িযিন জগৎrেপ 
আেছন সবর্বয্াপী হেয়, িতিনi মা।” “েয ঈ েরর পেথ িব  েদয়, েস aিবদয্া stী; ..... aমন stী তয্াগ করেব।” 
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আবার eকটু পেরi eirপ কেঠার আেদশ বেণ িচnাকুল মাsােরর িনকেট িগয়া তttকথা নাiেলন, “িকnt যার 
ঈ ের আnিরক ভিk আেছ, তার সকেলi বেশ আেস। ..... ভিk থাকেলo stীo kেম ঈ েরর পেথ েযেত পাের। 
..... সব কাজ করেব, িকnt মন ঈ েরেত রাখেব।” আর uপেদশ িদেয়িছেলন, “ঈ েরর নামgণগান সবর্দা করেত 
হয়। আর সৎস  -- ঈ েরর ভk বা সাধু, eেদর কােছ মােঝ মােঝ েযেত হয়। সংসােরর িভতর o িবষয়-কােজর 
িভতর রাতিদন থাকেল ঈ ের মন হয় না। মােঝ মােঝ িনজর্েন িগেয় তাঁর িচnা করা বড় দরকার। pথম aবsায় 
মােঝ মােঝ িনজর্ন না হেল ঈ ের মন রাখা বড়i কিঠন।” “ঈ ের ভিk লাভ না কের যিদ সংসার করেত যাo, 
তাহেল আরo জিড়েয় পড়েব। ..... েতল হােত েমেখ তেব কাঁঠাল ভাঙেত হয়। ..... ঈ ের ভিkrপ েতল লাভ 
কের তেব সংসােরর কােজ হাত িদেত হয়।” 
 
        ঠাকুর মাsার মহাশয়েক pধানতঃ dাভিkরi uপেদশ িদেতন। eকিদন বিলেলন, “েদখ, তুিম যা িবচার 
কেরছ, aেনক হেয়েছ -- আর না। বল, আর করেব না।” মাsার যুkকের বিলেলন, “আেj, না।” মাsার 
sভাবতঃ লাজুক িছেলন। নৃতয্কােল ঠাকুর eকিদন তাঁহােক দাঁড়াiয়া থািকেত েদিখয়া বলপূবর্ক আকষর্ণ কিরয়া 
বিলেলন, “ei শালা, নাচ!” আর তাঁহােক িশখাiয়ািছেলন সবর্দা ভগবদালাপ কিরেত। eকিদন মাsার o নেরnd 
িবদয্লেয়র ছাtেদর ৈনিতক aবনিতর কথা আেলাচনা কিরেতেছন জািনয়া মাsারেক বিলেলন, “e-সব কথাবাতর্া 
ভাল নয় -- ঈ েরর কথা বi aনয্ কথা ভাল নয়।” eirেপ সাধুস , িনজর্ন-বাস eবং ভগবদালাপেনর সে  
বয্কুলতার pেয়াজনo তাঁহার hদেয় দৃঢ়াি ত কিরয়া িদয়া ঠাকুর বিলয়ািছেলন, “খুব বয্াকুল হেয় কাঁদেল তাঁেক 
েদখা যায়।” eiসব sেল বয্াকুলতার uেlখ েদিখয়া eবং পূেবর্ িবচার-িবষয়ক িনেষধবাকয্ িনয়া পাঠক েযন মেন 
কিরেবন না েয, ঠাকুর মাsার মহাশয়েক ভাবুকতায় ডুবাiেত চািহয়ািছেলন। পা াতয্ িশkার ফেল আমােদর মেন 
েয বৃথা তকর্pবণতা আেস eবং ভগবৎসmnহীন বুিdমtার pিত dা o আgেহ জেn, মাsার মহাশয়েক তাহা 
হiেত িনরs কিরয়া ঈ রািভমুখ সফল িবচাের pবৃt করাi িছল ঠাকুেরর pকৃত uেdশয্। তাi তাঁহােক বিলেত 

িন, “সে  সে  িবচার করা খুব দরকার -- কািমনী-কা ন aিনতয্, ঈ রi eকমাt বst। টাকায় িক হয়? ভাত 
হয়, ডাল হয় .... ei পযর্n; ভগবানলাভ হয় না! তাi টাকা জীবেনর uেdশয্ হেত পাের না, eর নাম িবচার। 
বুেঝছ?” 
 
        মেহndনাথ ঠাকুেরর িনকেট যান, নীরেব সব েনন o েদেখন eবং সমs বয্াপার o পিরেবশিট sৃিতেত 
মুিdত কিরয়া গৃেহ pতয্াবতর্নােn পূবর্াভয্াসানুসাের িদনিলিপেত সংেkেপ বা িবsািরতভােব িলিখয়া রােখন। ei 
pকােরi যথাকােল ‘কথামৃেত’র সৃি  হয়। 
 
        মাsার মহাশয় pথমতঃ িনরাকােরi আসk িছেলন eবং ঠাকুরo তাঁহােক aদনুrপ uপেদশi িদেতন। 
eকবার মিত শীেলর িঝেল kীড়ারত মৎসয্gিলেক েদখাiয়া িতিন বিলয়ািছেলন েয, িনরাকার bেh oirেপ মন 
িনমg রিহয়ােছ বিলয়া িচnা কিরেত হয়। মাsার েসi পেথi চিলেতিছেলন; িকnt aবেশেষ eকিদন িতিন sীকার 
কিরেলন, “আিম েদখিছ, pথেম িনরাকাের মন িsর করা সহজ নয়।” ঠাকুর aমিন utর িদেলন, “েদখেল েতা? 
তাহেল সাকার-ধয্ানi কর না েকন?” মাsার uহা aবনতমsেক sীকারপূবর্ক তাঁহারi িনেদর্শানুসাের ধয্ানভজনািদ 
কিরেত লািগেলন। দিkেণ ের যাতায়াতo aিধকািধক হiেত লািগল; aবসরমত di-চািরিদন িতিন েসখােন 
থািকয়াo যাiেতন। eirেপ 1883 ী ােbর pায় সমg িডেসmর মাসিট িতিন ীgrসকােশ যাপন কেরন। 
 
        eিদেক সাধনা o আধয্ািtক unিতর সে  সে  ীরামকৃ -সmেn মাsার মহাশেয়র ধারণা পিরবিতর্ত 
হiেতিছল। 1882 ী ােbর মাচর্ মােস েয মাsার মহাশয় ীরামকৃ  সmেn বিলয়ািছেলন, “eirপ jান বা 
েpমভিk বা িব াস বা ৈবরাগয্ বা uদার ভাব কখনo েকাথাo েদিখ নাi;” িতিনi 1883 ী ােbর জুলাi মােস 
sীকার কিরেলন, “আপনােক ঈ র sয়ং হােত গেড়েছন। aনয্ েলাকেদর কেল েফেল তেয়র কেরেছন -- েযমন 
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আiন-aনুসাের সব সৃি  হেc;” আর িতিনi 1885 ী ােbর জুলাi মােস জানাiেলন, “আমার মেন হয় 
যী ী , ৈচতনয্ o আপিন eক।” ঠাকুেরর eকিট uপেদেশর আবৃিt কিরয়া মাsার যখন বিলেলন েয, aবতার 
েযন eকিট বড় ফাঁক, যাহার িভতর িদয়া aনn ঈ রেক েদখা যায়, ঠাকুর িজjাসা কিরেলন, বল েদিখ েস ফাঁকিট 
িক?” মাsার বিলেলন, “েস েফাকর আপিন।” aমিন ঠাকুর তাঁহার গা চাপড়াiেত চাপড়াiেত বিলেলন, “তুিম েয 
oiেট বুেঝ েফেলছ -- েবশ হেয়েছ!” 
 
        ীরামকৃ  যখন কাশীপুের aসুs, তখন মাsার কামারপুকুরদশর্েন িগয়ািছেলন। সে  গrর গািড় থাকা 
সেtto িতিন বধর্মান হiেত aিধকাংশ পথ পদbেজ িগয়ািছেলন। েসi পেথ েস সমেয় দসুয্র uপdব িছল; তাi 
পিথকেক সবর্দা শি ত থািকেত হiত। তখন মাsােরর চেk নবানুরােগর a ন -- দূর হiেত কামারপুকুর েদিখয়া 
সা া  pণাম কিরেলন, কামারপুকুেরর পেথ যাহার সিহত সাkাৎ হiল, তাহােকi aিভবাদন জানাiেলন; আর 
সবর্ti ঠাকুেরর sৃিত িবজিড়ত জািনয়া পুলিকতিচেt সবi দশর্ন-sশর্ন কিরেত লািগেলন। েরাগশযয্ায় শািয়ত 
ঠাকুর ei সমs aবগত হiয়া eকজন ভkেক বিলয়ািছেলন, “েদখ, তার িক ভালবাসা! েকu তােক বেলিন, 
ভিkর aিধকয্ আপনা েথেক eত ক  কের oiসব জায়গায় িগেয়িছল -- কারণ আিম েস সব জায়গায় যাতায়াত 
করতাম। eর ভিk িবভীষেণর মেতা। িবভীষণ মানুষ েদখেল ভাল কের সািজেয় পূেজা-আরিত করত, আর বলত, 
ei আমার pভু রামচেndর eকিট মূিতর্।” আর কামারপুকুর হiেত pতয্াগত মাsার মহাশয়েক বিলয়ািছেলন, “িক 
কের েগেল o-ডাকােতর েদেশ? আিম ভাল হেল eকসে  যাব।” সশরীের eকসে  যাoয়া aবশয্ হয় নাi; িকnt 
মাsার মহাশেয়র hদেয় aবsানপূবর্ক িতিন তাঁহােক আরo আট-নয় বার কামারপুকুের লiয়া িগয়ািছেলন। 
কামারপুকুেরর pিত মাsার মহাশয় eকসেময় eতi আকৃ  হiয়ািছেলন েয েসখােন sািয়ভােব বসবােসর 
আকাkা ী ীমােয়র িনকট িনেবদন কেরন। মা িকnt সহােসয্ বেলন, “বাবা, o-জায়গা ময্ােলিরয়ার িডেপা -- 
oখােন থাকেত পারেব না।” aবেশেষ মােয়র আেদশi pিতপািলত হiল। 
 
        বােলয্র নয্ায় েযৗবেনo মাsার মহাশয় pকৃিতক েসৗnযর্, গাmীযর্ o aসীমতার মেধয্ ভগবােনর েগাপন-
হেsর আভাস পাiেতন। ঠাকুেরর লীলাকােল িতিন eকবার কা নজ া-িশখর দশর্নপূবর্ক আনেn আplত o 
ভিkেত পুলিকত হন। pতয্াবততর্েনর পর ঠাকুর তাi p  কিরয়ািছেলন, “েকমন, িহমালয় দশর্ন কের ঈ রেক 
মেন পেড়িছল?” 
 
        দিkেণ ের ঠাকুর নেরেndর সিহত মাsােরর তকর্ বাধাiয়া িদয়া মজা েদিখেতন। sভাবতঃ লাজুক মাsােরর 
মুেখ িকnt তখন কথা ফুিটত না; তাi ঠাকুর বিলয়ািছেলন, “পাশ করেল িক হয়, মাsারটার মাদীভাব, কথা 
কiেতi পাের না।” আর eকিদন িতিন গান গািহেত স ুিচত হoয়ায় ঠাকুর বিলয়ািছেলন, “o sুেল দাঁত বার 
করেব; আর eখােন গান গাiেতi যত লjা।” কখনo বা বিলেতন, “eর সখীভাব।” 
 
        যাহা হuক, ei নmpকৃিতর মানুষিটর সিহত পুrষিসংহ নেরেndর pগাঢ় pীিতর সmn sািপত হiেত 
েকানo বাধা হয় নাi। িপতৃিবেয়ােগর পর নেরেndর anক  uপিsত হiেল মাsার মহাশয় তাঁহােক েমে াপিলটন 
িবদয্ালেয় িশkকতার কাযর্ েযাগাড় কিরয়া েদন; eকবার নেরেndর বািড়র িতন মােসর খরচ চালাiবার জনয্ 
eকশত টাকা েদন; eতdয্তীত েগাপেন নেরnd-জননীর হেs টাকা িদয়া বিলেতন, নেরndেক েযন জানােনা না হয়, 
নেচৎ িতিন uহা pতয্বতর্ন কিরেবন। ীরামকৃে র েদহতয্ােগর পর যখন যুবক ভkগণ সহায়-সmদহীন, তখন 
িবরল di-চািরজন গৃহs ভেkর সিহত মাsার মহাশয় তাঁহােদর পাে র্ দাঁড়াiয়ািছেলন eবং aথর্ o সৎপরামশর্ 
িদয়া বরাহনগেরর মঠ-সংগঠন o সংরkণ সmবপর কিরয়ািছেলন। ছুিটর িদেন pায়i oi মেঠ আিসয়া রািtযাপন 
কিরেতন। ei-সকল কথা sরণপূবর্ক sামী িবেবকানn পের eকখািন পেt িলিখয়ািছেলন, “রাখাল, ঠাকুেরর 
েদহতয্ােগর পর মেন আেছ, সকেল আমােদর তয্াগ কের িদেল -- হাবােত (গরীব েছাঁড়াgিল) মেন কের? েকবল 
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বলরাম, সুেরশ (সুেরnd িমt), মাsার o চুনীবাবু -- eঁরা সকেল িবপেদ আমােদর বnু। aতeব eঁেদর ঋণ আমরা 
কখনo পিরেশাধ করেত পারব না।” 
 
        ী ীঠাকুেরর aদশর্েনর পের জাগিতক দৃি েত িবিছn মাsার মহাশয় তীথর্দশর্ন সাধুস  o তপসয্ায় 
মেনািনেবশ কিরেলন। ei সমেয় িতিন পুরী, কাশী, বৃnাবন, pয়াগ, aেযাধয্া, হিরdার pভৃিত তীথর্ দশর্ন কেরন 
eবং ীমৎ ৈtল  sামী, ভাsরানn sামী o রঘুনাথদাস বাবাজীর দশর্নলােভ ধনয্ হন। তাঁহার সাধনার iিতহাস 
বড়i চমকpদ। eক সমেয় িতিন দিkেণ ের প বটী-কুটীের তপসয্ায় রত হন, িকnt আdর্ গৃেহ কেঠার 
জীবনযাপেনর ফেল aসুs o চলcিkহীন হiয়া পড়ায় sামী েpমানn তাঁহােক গািড় কিরয়া গৃেহ লiয়া যান। 
বরাহনগেরর মেঠ বােসর কথা পূেবর্i uিlিখত হiয়ােছ। eতdয্তীত দিkেণ ের নহবেতর ঘেরo িতিন মেধয্মেধয্ 
রািtযাপন কিরেতন। আর eক adযু্ত েখয়াল িছল তাঁহার, sগৃেহ aবsানকােল িতিন গভীর রােt গােtাtানপূবর্ক 
শযয্া লiয়া কিলকাতা িব িবদয্ালেয়র েসেনট হেলর বারাnায় uপিsত হiেতন eবং তথায় গৃহহীনেদর মেধয্ 
শয়নপূবর্ক আপনােতo সহায়সmলহীন গৃহশূনয্ বয্িkর aবsা-আেরােপর েচ া কিরেতন। পের েকহ যিদ oi gp 
সnয্াসীেক িজjাসা কিরত, “eত কেঠারতা করেতন েকন?” িতিন utর িদেতন, “গৃহ o পিরবােরর ভাব মেন 
েথেক েযেত চায় না, আঠার মেতা েলেগ থােক।” পবর্ uপলেk িতিন গ াতীের সমেবত সাধুেদর সিnকেট গভীর 
রােt যাiয়া েদিখেতন, মুkাকাশতেল েকমন তাঁহার pjিলত aিgপাে র্ ধয্ানমg বা জপরতা রিহয়ােছন। কখনo 
হাoড়া েsশেন যাiয়া জগnাথেkt হiেত pতয্াগত যাtীেদর pসnবদন িনরীkণ কিরেতন, aথবা মহাpসাদ 
চািহয়া খাiেতন -- uেdশয্, eiভােব oi মহাতীেথর্ গমেনর anতঃ িকি ৎ ফললাভ হiেব। ীরামকৃে র িচর 
সামীপয্েবােধর জনয্ িতিন িদবাভােগo aবসরকােল sকেk pেবশপূবর্ক পুরাতন িদনিলিপ খুিলয়া ীমুখিনঃসৃত 
কথামৃত পাঠ o ধয্ান কিরেতন। 
 
        1912 ী ােb ৺dগর্াপজূার পের িতিন ী ীমাতাঠাকুিরনীর সিহত কাশীধােম যান eবং তথায় িকয়িdবস 
যাপনানেn pায় eকবৎসর তীথর্ মণািদ কেরন। ei aবকােশ িতিন মাসািধককাল কনখল েসবা ম হiেত 
িকয়dূের eকিট কুিটয়ায় থািকয়া তপসয্া কেরন। তখন sামী তুরীয়ানn কনখল েসবা েম িছেলন; তাঁহার সিহত 

মণ o আেলাচনািদ কিরয়া মাsার মহাশয় খুব আনিnত হiেতন। iহার পের িতিন বৃnাবেন যাiয়া ঝুলন দশর্ন 
কেরন eবং রাসধারীেদর aিভনীত ‘কৃ -সুদামা’র পালা েদিখয়া আhািদত হন। 
 
        pকােশয্ ei-সকল সাধনা ছাড়াo aনাড়mর েযাগী মাsার মহাশেয়র তেপািন া িবিভn pcn ধারায় 
pবািহত হiত। ঋিষেদর ভাব আপনােত আেরাপ কিরবার জনয্ িতিন কখন হিবষয্াn-েভাজন বা পণর্কুিটের বাস 
কিরেতন; কখন বা বৃkমূেল eকাকী uপিব  থািকেতন, আর িবশাল আকাশ, গগনচুmী পবর্ত, aপার সমুd, 
সমুjjল তারকাম লী, িদগn-pসািরত pাnর, সুnর িনিবড় বনানী, সুেকামল সুগn পু  iতয্ািদ সমsi তাঁহার 
িচেt ঈ রীয় িচnা স ীিবত কিরয়া তাঁহােক মুhমুর্hঃ ঋিষেদর তেপাভূিমেত লiয়া যাiত। সুেযাগ পাiেলi তাঁহার 
anিনিহর্ত সাধনািভলাষ udীিপত হiত। eirেপ 1923 aেb িমিহজােম পাকা বাটী থাকা সেtto িতিন নয় মাস 
পণর্কুিটের বাস কিরয়ািছেলন eবং 1925-eর েশেষ পুরীেত চাির মাস িনজর্েন aবsানপূবর্ক সাধনা কিরয়ািছেলন। 
তাঁহার মন িছল ucসুের বাঁধা; pভাতসূযর্ েদিখেলi িদবয্ভাব-gহেণ সদা unুখ মাsার মহাশেয়র মুেখ গায়tীমnt 
ucািরত হiত। ফলতঃ সবর্দা pাচীেনর িচnাধারায় আplত মাsার মহাশেয়র েদহমেন pাচীেনর eকটা সুs  ছাপ 
পিড়য়ািছল। তাi িতিন যখন িনিব মেন uপিনষেদর েকান ে াক বয্াখয্া কিরেতন, তখন aনুভব হiত েযন েকান 
ে ত r, pশাnললাট, েসৗময্বপু, সpিতপর ৈবিদক ঋিষ মরধােম নািময়া আিসয়ােছন। বৃহদারণয্েকাপিনষেদর 
গাগর্ীর িdতীয় বােরর pে র িতিন ucিসত pশংসা কিরেতন। eকবার (1921 ী:) oi aংেশর বয্াখয্াকােল িতিন 
আেবেগ eতi aিভভুত হiয়া পেড়ন েয, সামলােত না পািরয়া শযয্াgহণ কেরন; aেনkণ বাতাস করার পর িতিন 
sাভািবক aবsায় িফিরয়া আেসন। 
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        গৃেহ থািকেলo তাঁহার সাধুিচত aেশষ সdgণরািশ সহেজi দৃি  আকষর্ণ কিরত। pােত sানােn, মধয্ােh o 
সnয্ায় িতিন pিতিদন িনয়িমতভােব ধয্ােন বিসেতন। সবর্দা ei িচnা মেন জাগাiয়া রািখেতন েয, সংসার aসার 
eবং সমs বstর uপরi মৃতুয্র করাল ছায়া বতর্মান, আর বিলেতন, “মৃতুয্িচnা থাকেল কখনo েবতােল পা পেড় 
না বা েকানo িজিনেস আসিk থােক না।” সংসােরর pেয়াজেনo িতিন কাহােকo rঢ় কথা বিলেত পািরেতন না। 
aনয্ায় েদিখেল বিলেতন, “যার েযরকম sভাব ঈ র িদেয়েছন, েস তাi করেছ -- মানুেষর আর েদাষ িক?” 
সবর্িবষেয় িতিন িছেলন sাবলmী -- িনকেট ভৃতয্ থািকেলo তাহার েসবাgহেণ পরাঙ্মুখ হiেতন। eমনিক, 
আটাtর বৎসর বয়েস sায়ুশূেল হs িনদাrণ বয্িথত হiেলo যntণা-uপশেমর জনয্ sহেs পঁুটুিল গরম কিরয়া 
েসঁক িদেতন। আবার eত সdgেণর আধার হiয়াo pশংসা- বেণ uতয্ksের বিলেতন, “Mutual 
admiration (পারsিরক pশংসা) েরেখ দাo।” িনরািভমান মাsার মহাশয় ‘আিম, আমার’ ucারণ কিরেত 
পািরেতন না, তাi বhবচন পরেয়াগ কিরেতন বা েগৗণভােব কথা কিহেতন। তাঁহার বািড়র pচিলত নাম িছল ‘ঠাকুর 
বািড়’। িতিন কখন কখন ভবানীপুের গদাধর-আ েম থািকেতন। eকবার oirপ দীঘর্কাল aবsােনর সমেয় 
কােযর্াপলেk utর কিলকাতায় spিতি ত িবদয্ালেয় যাiেত হiেল বিলয়া যাiেতন, “আিম eখােন খাব না -- 
eক ভেkর বািড় যািc।” ভk আর েকহ নেহন, িতিন sয়ং। 
 
        1905 ী াb পযর্n নানা িবদয্ালেয় aধয্াপনািদর পর িতিন ঝামাপুকুের মটর্ন inিsিটuট kয় কেরন। 
িবদয্ালয় পের 50 নং আমহাs র্ sীেট sানাnিরত হয়। ei বাটীর চার তলায় ঘরখািনেত িতিন থািকেতন eবং 
তুলসী o পু বৃেk সিjত গৃহছােদ বিসয়া সকাল-সnয্ায় ধমর্ালাপ কিরেতন। oi কki িছল তাঁহার বাসsান বা 
আ ম; িদবেস eকবারমাt grpসাদ েচৗধুরী েলেন sগৃেহ যাiয়া ৈবষিয়ক বয্বsািদ কিরেতন। kেম eiটুকু 
সংসার-সmকর্o িতেরািহত হiয়া তাঁহােক ভগবৎpসে র জনয্ সmণূর্ মুিkpদান কিরল। ‘কথামৃত’ pকােশর পর 
েদশ-িবেদশ হiেত aগিণত ভk িপপাসা িমটাiেত তাঁহার িনকট আিসত eবং মাsার মহাশয়o তাঁহািদগেক sীয় 
ভা  uজাড় কিরয়া ীরামকৃে র কথা নাiেতন। 
 
        েশষজীবেন যাঁহারা মাsার মহাশয়েক দশর্ন কিরয়ােছন, তাঁহারা জােনন েয, তাঁহার বাসsান তখন pাচীন 
ঋিষেদর তেপাভূিমেত পিরণত হiয়ািছল -- সংসােরর pবল তর েdিলত েsাত িনেm pবািহত, আর রাজপেথর 
েকালাহেলর ঊে র্ িহমালেয়র নীরবতা িবরািজত! যখন িযিনi যান না েকন মাsার মহাশয়েক েদেখন ধু jান-
ভিkর আেলাচনােতi মg! ভk o সাধু-সে  তাঁহার aসীম আনn, aিবরাম ভগবদালাপেন দীঘর্কাল যাপন eবং 
ভkেদর সিহত aিধকািধক িমলেনর আgহ না েদিখয়া থািকেল েকহ uপলিb কিরেত পািরেবন না। েস মধুর 
আলাপেন লুb বh বয্িk িনতয্ েসi aধয্াtতীেথর্ aবগাহন কিরেত যাiেতন eবং uপিsত হiয়াi েদিখেতন, 
হয়েতা েকান সdgnপাঠ চিলেতেছ eবং মাsার মহাশয় মেধয্ মেধয্ sীয় মnবয্ pকাশপূবর্ক জিটল aংশ সরল 
িকংবা সরস কিরেতেছন, aথবা ীরামকৃে র জীবনী o বাণী সmেn aনগর্ল aমৃতধারা pবািহত কিরেতেছন eবং 
বাiেবল, পুরাণ, uপিনষদািদ হiেত বাকয্ udারপূবর্ক, িকংবা যী , ৈচতনয্, ীকৃ  pভৃিতর জীবেনর aনুrপ 
ঘটনা িববৃত কিরয়া সকলেক মntমুgবৎ বসাiয়া রািখয়ােছন। েকহ aবাnর িবষেয়র uেlখ কিরেল িতিন েকৗশেল 
আেলাচনার ধারােক ভগবnুখী কিরয়া িদেতন। দিkেণ ের মাsার মহাশয়েক eকিদন সংসারতয্ােগর িচnায় মg 
েদিখয়া ঠাকুর বিলয়ােছন, “যতিদন তুিম eখােন আসিন ততিদন তুিম আtিবsৃত িছেল। eখন তুিম িনেজেক 
জানেত পারেব। ভগবােনর বানী যারা pচার করেব তােদর িতিন eকটু বnন িদেয় সংসাের রােখন, তা না হেল 
তাঁর কথা বলেব কারা? েসiজনয্ মা েতামােক সংসাের েরেখেছন।” ী ীজগদmার মিহমাpচােরর জনয্ ঠাকুর 
যাঁহািদগেক ‘চারপাশ-pাp’ বিলয়া মেন কিরেতন, মাsার মহাশয় িছেলন তাঁহােদরi aনয্তম। 
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        ীরামকৃে র তয্াগী সnানেদর pিত মাsার মহাশেয়র pীিতর িকি ৎ পিরচয় পূেবর্i েদoয়া হiয়ােছ। 
iঁহােদর কাহারo কাহারo ছিব sগৃেহ রািখয়া িতিন সকাল-সnয্ায় পূজা কিরেতন। sামী bhানেnর েশষ aসুেখর 
সময় িতিন তাঁহার শযয্াপাে র্ দীঘর্কাল বিসয়া থািকেতন eবং তাঁহার েদহতয্ােগর পরo িনেজর িবছানায় পিড়য়া 
arিবসজর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        1890 ী ােb কালীকৃ  (sামী িবরজানn) pভৃিত যুবকগণ যিদo িরপণ কেলেজ তাঁহারi িনকট 
পিড়েতন, তথািপ তাঁহার ধমর্ভােবর সিহত পিরিচত িছেলন না। তাঁহারা রামবাবুর আকষর্েণ কাঁকুড়গািছেত যাতায়াত 
কিরেতন। iঁহােদর সকেলরi মেধয্ তয্ােগর ভাব িছল; aথচ রামবাবুর তদানীnন ধারণা িছল aনয্rপ। িতিন 
বিলেতন, “িবেল (aথর্াৎ িবেবকানn) েতা ঠাকুরেক মানতi না, তকর্ করত,” “ঠাকুরেকi যিদ ভগবান বেল িব াস 
হল, তেব তাঁর কথাi েতা শাst; aপর শােstর দরকার িক? ঠাকুরেক বকলমা িদেলi হল; আর েকান সাধন-
ভজেনর দরকার েনi। সংসােরর মেধয্ েথেকi ঠাকুরেক ডাকেল িতিন কৃপা করেবন” iতয্ািদ। aতeব 
কাঁকুড়গািছেত তাঁহারা বরাহনগর মঠ িকংবা মঠবাসী সাধুেদর েকান সংবাদi পান নাi। eিদেক তাঁহােদর uৎসুক 
নয়ন শী i আিব ার কিরল েয, তাঁহােদর গmীরpকৃিত o েবশভূষায় পািরপাটয্হীন মাsার মহাশয় কেলেজর 
aবসরকােল বৃথা সময় ন  না কিরয়া বািড়র ছােদ uিঠয়া িনেজর েনাটবুকখািন (aথর্াৎ ‘কথামৃত’) িনিব মেন 
পেড়ন। তাঁহার aনয্নয্ চাল-চলনo eকটু aসাধারণ। aতeব তাঁহারা তাঁহার সিহত ঘিন ভােব িমিশয়া তাঁহার 
pকৃত পিরচয় gহণ কিরেলন eবং aতঃপর আমিntত হiয়া তাঁহার গৃেহo েগেলন। মাsার মহাশয় মাdর পািতয়া 
তাঁহািদগেক বসাiেলন eবং িনেজo পাে র্ বিসেলন -- আধয্াপক o ছােtর মেধয্ সাধারণতঃ েয কায়দাdরs 
বয্বহার েদখা যায়, eখােন তাহার িকছুi িছল না। eirেপ যুবকিদেগর hদয় জয় কিরয়া লiয়া মাsার বিলেলন, 
“েদখ, ঠাকুর িছেলন কািমনী-কা নতয্াগী; তাঁেক বুঝেত হেল, তাঁর pকৃত বািণ েপেত হেল, তাঁর েয-সকল িশষয্ 
কািমনী-কা নতয্াগী, তাঁেদর স  করেত হয়; গৃহেsরা হাজার েহাক ঠাকুেরর ভাব িঠক বলেত পাের না।” ei 
uপেদেশর ফেল ei যুবকগণ বরাহনগের যাতায়াত আরm কেরন eবং যথাকােল সnয্াসgহণপূবর্ক মঠ o 
িমশেনর মুখ ujjল কেরন। 
 
        মাsার মহাশয় গৃহী হiয়াo তয্ােগর মিহমা eirপ মুkকে  েঘাষণা কিরেতন েয, তাঁহার aনুেpরণায় 
aেনেক সnয্াসী হiেতন। জৈনক ভkেক িতিন বিলয়ািছেলন, “সাধুস  করেল শােstর মােন বুঝা যায়।” আর 
eকজনেক বিলয়ািছেলন, “হয় সাধুস , না হয় িনঃস ! িবষয়ীেদর স  করেলi পতন।” আবার বিলেতন, “যখন 
সাধুস  পাoয়া যােব না, তখন সাধুেদর ফেটা বা ছিব ঘের েরেখ ধয্ান করেব।” eiসব uপেদশ িদয়া িতিন আেরা 
বিলেতন েয, ীরামকৃে র uপেদশাবলীর মমর্কথা িছল তয্াগ; eমনিক, গৃহsিদগেক িতিন েয uপেদশ িদেতন 
তnেধয্o তয্ােগর বীজ লুkািয়ত থািকত eবং িবেশষ aনুকূল েkেt ei জেni uহা a ুিরত হiয়া পt-পু -
ফেল সুেশািভত হiত; aপর sেল ভাবী জেn oirপ পিরণিত aবশয্mাবী। জৈনক ভkেক িতিন eকিদন 
বিলয়ািছেলন, “েদখ না, িতিন চndসূযর্েক আেলা o utাপ েদবার জনয্ েরাজ পািঠেয় িদেcন -- আমরা েদেখ 
aবাk। েলােকর ৈচতনয্ হবার জনয্ িতিন সাধুেদর পািঠেয় িদেcন। তাঁরাi ে  মানব। সাধুরাi তাঁেক েবিশ ধরেত 
পােরন। তাঁরা েসাজা পেথ uেঠেছন, তাঁরাi ভগবানেক লাভ করেত পােরন।” ভk আপিt জানাiেলন, “ei েয 
সব সাধুরা আেসন, eঁরা িক সকেলi সেবর্াc আদশর্ িনেয় আসেছন?” মাsার মহাশয় ঈষnাt iতsতঃ না কিরয়া 
utর িদেলন, “eঁেদর েদখেল udীপন হয়। কত বড় তয্াগ! সব েছেড়ছুেড় রেয়েছন! ৈচতনয্েদব গাধার িপেঠ 
ৈগিরক বst েদেখ সা া  হেয়িছেলন। সংসারীরা কল সাগের মg হেয়o আবার কল  aজর্ন করেছ। .... সাধুরা 
যিদ aনয্ায়o কের তবু আবার েঝেড় েফলেত পাের। সৎসে  েযটুকু ভাব পাoয়া যায় েসiটুকুi লাভ।” সাধু 
আিসেল িতিন দীঘর্কাল তাঁহার পাে র্ বিসয়া সদালাপ কিরেতন আর বিলেতন, “সাধু eেসেছন, ভগবানi সাধুর 
েবেশ eেসেছন! eঁর জনয্ আমার sানাহার বn রাখেত হেব। তা যিদ না করেত পাির তেব eর েচেয় aিধক আ যর্ 
আর িকছু হেত পাের না।” সাধুিদগেক িতিন ধুমুেখ িফিরেত িদেতন না -- িকছু না িকছু aবশয্i খাoয়াiেতন, 
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আর বিলেতন, “আিম ভগবানেক েভাগ িনেবদন করিছ -- আিম পূজা করিছ o তাi েদখিছ।” বstতঃ তাঁহার 
স লাভ কিরয়া eবং তাঁহার মুেখ সাধুর uc আদেশর্র ucিসত pশংসা িনয়া সাধুরাo িনজ আদশর্ সmেn সমিধক 
aবিহত হiেতন eবং জীবেন েসi আদশর্ rপািয়ত কিরেত aিধকতর যtবান হiেতন। 
 
        েয-েকান ঘটনা বা িবষয় aবলmেন ভগবােনর sরণ-মনন হয়, েসi সকেলর সংsেশর্ আিসবার জনয্ িতিন 
িনেজ েযমন বয্াকুল হiেতন, েতমিন পিরিচত সকলেকo তৎতৎ িবষেয় uৎসাহ িদেতন। uৎসবািদেত যাiয়া যখন 
তাঁহার িনেজর পেk সmব হiত না, তখন aনুরk ভkিদগেক তথায় পাঠাiয়া তাঁহােদর মুেখ সিবেশষ বণর্না 

িনেতন। eকিট ভkেক িতিন eকিদন বিলয়ািছেলন, “দিkেণ ের মেধয্ মেধয্ যােব! কালেক দশহরা -- েসখােন 
পুেজা েদখেব। হনুমান রামচndেক বেলিছেলন, ‘িক কের সবর্দা আপনােক sরণ থােক?’ রামচnd বলেলন, ‘uৎসব 
েদখেল আমােক মেন পড়েব।’ তাi পবর্-uৎসেব েযাগ িদেত হয়।”  pসােদ তাঁহার aসীম ভিk িছল -- uহা ধারণ 
কিরবার পূেবর্ ভিkসহকাের হেs gহণােn মsেক sশর্ করাiেতন। pসাদ সmেn তাঁহার ধারণার eকটু aিভনবt 
িছল। িতিন বিলেতন, “grজন যা েদন, তা িনেত হয়। pসn হেয় যা েদন, তাi হেc pসাদ।” আর িছল তাঁহার 
দীনতা। েকানo সাধুর pণাম িতিন gহণ কিরেত পািরেতন না -- েস সাধু বয়েস যতi েছাট হuক না েকন। 
eকিদন জৈনক ৈব ব তাঁহােক pণাম কিরয়া েমেঝেত বিসেত যাiেতেছন, aমিন িতিন বিলয়া uিঠেলন, “oটা 
করেবন না। ‘তৃণাদপী সুনীেচন’ -- o থাক। ঠাকুর বলেতন, ‘ei েদেহর েভতের ভগবান আেছন, েসজনয্ আসেন 
বসােত হয়।’ েয কােল eত ভিk করেছন, তখন কথা নেত হয়।” 
 
        sয়ং ভগবৎকৃপালােভ ধনয্ eবং ীরামকৃ , sামী িবেবকানn, েকশবচnd pভৃিতর ঘিন  সািnধয্ o 
pীিতলােভ চিরতাথর্ হiয়াo মাsার মহাশয় aপেরর েসবার জনয্ unুখ থািকেতন eবং আপনােক সকেলর েসবক 
মেন কিরেতন। grর আসন িতিন gহণ কিরেতন না, িকংবা দীkা কাহােকo িদেতন না। তাঁহার pভােব আিসয়া 
যাঁহারা সুদীঘর্কাল তথায় যাতায়াত কিরেতন, তাঁহােদর pিতo িতিন uপেদ ার নয্ায় বয্বহার না কিরয়া িকংবা 
তাঁহািদগেক িনজs িকছু বিলবার pয়াস না কিরয়া ধু বkবয্ িবষয়িট ঠাকুেরর ভাষায় বয্k কিরেতন। শাসন িতিন 
কিরেতন না -- মুেখ িছল তাঁহার ৈদব েজয্ািত, আর িজhায় িছল aিবিম  আশীবর্াদ। িতিন ভkসে  আনn 
পাiেতন eবং বিলেতন েয, ভkেদর সিহত আলাপ-আেলাচনা না থািকেল তাঁহার জীবন dিবর্ষহ হiত। িকnt তাi 
বিলয়া বৃথা েsহ pকাশপূবর্ক িতিন শিkkয় বা aনুরাগীেক িবbত কিরেতন না। সবর্াবsােতi িতিন শাn থািকেতন; 
সুখ-dঃখ তাঁহােক aকsাৎ aিভভূত কিরেত পািরত না। জীবন িছল তাঁহার সmণূর্ আড়mরশূনয্। aবsা মn না 
হiেলo িতিন আহার-িবহার o েপাশাক-পিরেcদ aিত সাধারণভােব চিলেতন। তাঁহার মেত ঠাকুেরর uপেদশi 
ei িছল েয, aনাড়াmর জীবনযাপন কিরেত হiেব। জীবনধারেণর জনয্ uপযুk যৎিকি ৎ েভাজন o 
লjািনবারেণর জনয্ সামানয্ বstপিরধােনর ফেল তাঁহার anিনর্িহত ভগdিk আরo ujjলতর হiয়া আগntেকর 
সmুেখ আtpকাশ কিরত। ঠাকুর eকিদন তাঁহােক বিলয়ািছেলন, “মেন তয্াগ হেলi হল; anঃসnয্াসi সnয্াস।” 
মাsার মহাশয় েস সাধনায় িসিdলাভ কিরয়ািছেলন। 
 
        ‘ ী ীরামকৃ কথামৃত’-pণয়নi তাঁহার জীবেনর সবর্ে  কীিতর্। oi সmেn িতিন বিলয়ািছেলন, “আমার 
েছেলেবলা েথেক ডােয়রী েলখার aভয্াস িছল। যখন েযখােন ভাল বk ৃতা বা ঈ রীয় pস  নতুম, তখনi িবেশষ 
ভােব িলেখ রাখতুম। েসi aভয্ােসর ফেল ঠাকুেরর সে  েযিদন যা কথাবাতর্া হত, বার িতিথ নkt তািরখ িদেয় 
িলেখ রাখতুম।” িতিন আরo বিলয়ািছেলন, “সংসােরর কােজ বয্s থাকায় আিম icামত তাঁর কােছ েযেত 
পারতুম না। তাi দিkেণ ের যা েপেয়িছ তার uপর সংসােরর চাপ পেড় পােছ সব gিলেয় খায়, ei ভেয় আিম 
তাঁর কথা o ভাবরািশ িলেখ েরেখ পুনবর্ার যাবার আেগ পযর্n oiসব পড়তুম o মেন মেন আেলাচনা করতুম। 
eভােব িনেজরi ম েলর জনয্ pথেম িলখেত আরm কির, যােত তাঁর uপেদশ আেরা ভাল কের জীবেন পিরণত 
করেত পাির।” eiসকল িদনিলিপ-aবলmেন ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পের িলিখত ‘Gospel of Sri 
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Ramakrishna’ ( ীরামকৃে র-uপেদশ) 1897 ী ােb kুd পুিsকাকাের pকািশত হiেল sামী িবেবকানn-
pমুখ সকেলi aজs pশংসা কিরেলন eবং আরo uপেদশ-pকােশর জনয্ uৎসাহ িদেত লািগেলন। 1907 

ী ােb ei gn বৃহtর পুsকাকাের পুনঃpকািশত হয়। eিদেক রামচnd দt মহাশেয়র aনুেরােধ মাsার মহাশয় 
কতৃর্ক ব ভাষায় ‘কথামৃত’-রচনা আরm হয় eবং 1902 aেb ামী িtgণাতীততনn কতৃর্ক uহার pথম ভাগ 
pকািশত হয়। পের kেম 1904 aেb িdতীয় ভাগ, 1908 aেb তৃতীয় ভাগ eবং 1910 aেb চতুথর্ ভাগ মুিdত 
িহল। 1932 aেb তাঁহার েদহতয্ােগর কেয়ক মাস পের (1932 ী ােb) প ম ভাগ pকািশত হয়।1 িতিন iহার 
আংিশক মুdণ েদিখয়া িগয়ািছেলন। 
 
        ী ীমাতাঠাকুরানীর pিত িতিন pথমাবিধi aিত ভিkপরায়ণ িছেলন eবং iহারi ফেল বhবার তাঁহােক 
sগৃেহ রািখয়া তাঁহার েসবা কিরেত পািরয়ািছেলন। aনয্ভােবo aথর্ািদর dারা িতিন তাঁহার েসবা কিরেতন। 

ীরামকৃ াি ত ভkেদর সহাযয্ােথর্ eবং তেপারত সাধুেদর aভাব িমটাiবার জনয্o িতিন gpভােব aথর্বয্য় 
কিরেতন। oiসমs বয্েয়র িহসাব ajাত হiেলo মেন হয় েয, তাঁহার নয্ায় মধয্িবt বয্িkর পেk েস দােনর 
পিরমাণ েনহাৎ al নেহ। 
 
        ীরামকৃে র দশর্নলােভর পর প াশ বৎসর সবর্াভী pদ ীgrমিহমা o বাণী pচার কিরয়া িতিন  
৺ফলহািরণী কািলকা-পূজার পরিদবস 1932 ী: 4ঠা জুন (1339 ব াb, 20েশ ৈজ ) সকাল সােড় ছয়টার 
সময় ীgrপাদপেd িমিলত হন। পূবর্রািt নয়টার ‘কথামৃত’ প ম ভােগর prফ েদিখেত েদিখেতi হােতর 
sায়ুশূেলর aসহয্ যntণা আরm হয় eবং pাতঃকােল “মা, grেদব, আমােক েকােল তুেল নাo” বিলেত বিলেত 
িতিন িচরিনdায় চkু িনমীিলত কেরন। ীgrর বাণী-pচাের uৎসৃ pাণ মাsার মহাশয় েশষমুহূt পযর্n oi 
কােযর্রi রত থািকয়া sীয় bত udযাপন কিরেলন। 
 

sামী গmীরানn 
aধয্k, রামকৃ  মঠ o রামকৃ  িমশন, 

েবলুড় মঠ, হাoড়া 

                                                 
1 ‘ ীরামকৃ পরমহংস’ (সমসামিয়ক দৃি েত), 157 পৃ া d বয্। 
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ী ীরামকৃ কথামৃেতর শbাথর্ 
 
aগsয্ যাtা -- aগsয্মুিন ভাdমােসর pথম িদেন িবnয্পবর্ত ল ন কিরয়া দািkণােতয্ যাtা কেরন, আর 
িফেরন নাi। ei েহতু oi িদেন যাtা িনিষd। েলৗিকক আচাের iহা হiেত মােসর pথম িদবস যাtায় িনিষd। 
 
a া তাের ব া তাের -- a া ব া diজন dধর্ষর্ ডাকােতর নাম। (‘হিরেষ লািগ রহ ের ভাi’ গান-eর 
aংশিবেশষ) 
  
aজপা -- যাহা জপনীয় নেহ, aথর্াৎ যাহা জপ কিরেত হয় না; ucােসর anগর্মন o িনঃ ােসর িনগর্মন dারা 
sভাবতঃেয মেntর জপ (akেরাcারণ-rপ িkয়া) হয়; sাভািবক ucাস o িনঃ াস dারা িন ািদতবণর্ জপয্ 
‘হংস’ মnt। সুতরাং, ‘হংস’ মnt জপ কিরেত হয় না, iহা pািণমােtরi sাভািবক বা aযtিসd। ei েহতু iহার 
নাম aজপা। ‘হংস’ ucাস-িনঃ াসrপ pাণ eবং pাণ আtrেপ েদেহ aবিsত। pাণী pতয্হ ucাস o িনঃ াস 
dারা 21600 বার ‘হংস’ মnt জপrপ pাণায়াম কের; iহা জীেবর আয়ু। সুতরাং aজপা-জপ ফুরাiেল আয়ুঃ েশষ 
হয়। 
 
aজািমল -- ভাগবত পুরােণাk কানয্কুbবাসী bাhণ িবেশষ। iিন দাসীসংsেশর্ দূিষত হiয়া দূয্তেচৗযর্ pভৃিত 
aসdবৃিt dারা জীিবকাজর্ন কিরেতন। দাসীগভর্জাত দশ পুেtর মেধয্ নারায়ণ কিন । নারায়েণর pিত আজািমেলর 
aিতশয় েsহ িছল। মৃতুয্কােল দূের kীড়ারত নারায়ণেক তkগতিচেt uৈcঃsের আhান কিরয়া পাপমুk হiয়া 
iিন িব ুেলােক গমন কেরন। 
 
aনুেলাম িবেলাম -- aনুkম o িবপরীতkম; sূল েথেক সূk্েম যাoয়া eবং সূk েথেক sূেল আসা। 
 
anকূট -- বৃহদাকাের an পু ীভূত কিরয়া রবাহূত aনাহূতেদর েভাজন করােনা। 
 
aবধূত -- বণর্া মাচােরর aতীত eবং সবর্সংsারমুk সnয্াসী। তntমেত aবধূত চািরpকার -- bhাবধূত, 
ৈশবাবধূত, ভkাবধূত, হংসাবধূত। 
 
am ুেজ আকাশ -- িব d চেk ধূmবেণর্র পdমধয্িsত আকাশ। 
 
a ধাতু -- sণর্, েরৗপয্, তাm, িপtল, কাংসয্, tপু (রাং), সীসক o েলৗহ। মতাnের sণর্, েরৗপয্, তাm, র , যশদ 
(দsা), সীসক, েলৗহ o পারদ। 
 
a পাশ -- (মায়াবnন) ঘৃণা, লjা, মান, aপমান, েমাহ, দm, েdষ, ৈপ ণয্ (kূরতা)। 
 
a বসু -- ভব, rব, েসাম, িব ু, aিনল, aনল, pতূয্ষ, pভব। গ া o শাnনুর পুt ei a  গণেদবতা। pভব 
বিশ মুিনর শােপ ভী rেপ মেতর্য্ aবতীণর্ হন। 
 
a িসিd -- aিণমা, লিঘমা, pািp, pাকাময্, মিহমা, ঈিশt, বিশt, কামবসািয়তা: েযােগর ei a pকার ঐ যর্। 
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আuটা, আoটা -- dgািদ jাল িদয়া নািড়য়া ঘন করা। 
 
আি ল -- মহাধনশালী। 
 
আেখের -- পিরণােম, েশষকােল। 
 
আগম িনগম -- তnt o েবদ। 
 
 “আগতং িশববেktেভয্া গত  িগিরজামুেখ। 
 মতং ীবাসুেদবসয্ তsাদাগম uচয্েত।” -- rdযামলবচন 
 
 “িনগর্েতা িগিরজাবktাৎ গত  িগিরশrিতম। 
 মত  বাসুেদবসয্ িনগমঃ পিরকথয্েত।” -- আগমবচনৈdতিনণর্য়বচন 
 
আটিপেট, আটিপেঠ -- ক সিহ ু; সকল ভারবহেন সমথর্; সবর্িদেক দk, েচৗকস; a পৃ যুk; a তলযুk। 
 
আটােশ -- গেভর্র a ম মােস জাত; dবর্ল। (আটােশ েছেল ভীr হয়।) 
 
আড়া -- (1) ucতীর; পাড়; ডা া। (2) বৃি জেলর পিরমাণিবেশষ। 
 
আদােড় -- (1) জ ােল বা বনজ েল uৎপn, িনকৃ জাতীয়। (2) েবপেরায়া। 
 
আধেপা (anর) -- eক েkােশর আটভােগর eকভাগ দূরt (িসিক মাiল)। 
 
আনn আসন -- তেntাk সাধনিবেশষ। বীরভােবর েশষ সাধন। 
 
আpভােব -- িমtভােব; িব sভােব। anর েদর িনেয়। 
 
আবচারা -- (আঁব = আম, চারা = েছাট গাছ) আেমর েছাট গাছ। 
 
আবাঠা, আবাটা -- a পির ারক; আমলকী, হিরdা pভৃিত বাটা। 
 
আঁেবর কিশ (কিষ) -- কাঁচা আেমর আঁিঠ। (কুিশ আম = aতয্n কিচ আম) 
 
আমেমাkার -- িবষয়কমর্ িনবর্ােহর জনয্ আiন aনুসাের িনযুk pিতিনিধ। আদালেত মকdামািদর তিdর 
কিরবার ভারpাp pিতিনিধ; attorney।   
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uদম সাঁড়ী (ষাঁিড়) -- ucৃ ল েমেয়। (uদম = ucৃ ল; েscািবহারী; aনাবৃত; uল । ষাঁড় = বৃষ; লmট 
পুrষ; যেথc িবহার বা িবচরণকারী; aসংযত) 
 
uns -- (ফরাসী-মs)্ মs ্মােন মাতাল, unt। 
 
uভরায় -- ucরেব। 
 
uেমদার -- চাকুরীpাথর্ী। 
 
uেমদারী -- কমর্pািpর জনয্ সাধনা। 
 
ঊনপাজঁুের, (কথয্) uনপাঁজুের -- যাহার পাঁজেরর হাড় কম বা খাট। (েগৗণােথর্) aলkণীয়; (গািলেত) 
লkীছাড়া। 
 
ঊিজর্ত -- বৃিdpাp; aিধক, aিতশিয়ত। 
 
eকতাের -- (eখিতয়ার-eর rপেভদ) kমতা, aিধকার। 
 
eেকায়া -- (লয্ািটন শb -- Aqua) জল। 
 
oলmাকুল -- কুেলর আকৃিত eকpকার বনয্ কুল। (যাহােত ধু আঁিঠ আর খুব পাতলা েখাসা, eকটুo শাঁস নাi) 
 
কnপর্ -- মদন; কামেদব। 
 
কেড়রাড়ঁী -- বালিবধবা; কনয্াবয়েস িবধবা। 
 
কতর্াভজা -- uদাসীন আuলচাঁদ কতৃর্ক pবিতর্ত ৈব ব ধমর্সmpদায়িবেশষ। েঘাষপাড়ািনবাসী রামশরণ পাল 
iহার pচারক। iঁহােদর মেত আuলচাঁদ ঈ েরর aবতার; কৃ চnd, েগৗরচnd o আuলচnd -- িতেন eক, eেক 
িতন; মহাpভু িতেরািহত হiয়া আuলমহাpভু-rেপ আিবভুর্ত হন। ীকৃ i iঁহােদর uপাসয্ েদবতা। iঁহােদর grর 
নাম ‘মহাশয়’, িশেষয্র নাম ‘বরািত’। ei সmpদােয়র জািতিবচার নাi। iঁহােদর েকান ধমর্gn নাi। েদাল o 
রাসযাtাi iঁহােদর pধান মেহাৎসব। ফাlgন মােসর েদাল পূিণর্মােত কাঁচড়াপাড়া ে শেনর aদূরবতর্ী েঘাষপাড়া 
gােম iঁহােদর মেহাৎসব হয়। 
 
কলহাnিরতা -- [কলহ (িববাদ) dারা anিরতা (বয্বধােন িsতা)] কীতর্নগােনর পালািবেশষ। নায়েকর সিহত 
কলহজিনত িবেcেদ নািয়কার aনুতাপ ei পালার িবষয়বst। 
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কলমবাড়া -- (Sloping) ঢালু রাsা। 
 
কট্েকনা -- িনয়েমর কেঠারতা; েময়দী; pিতjা; ক , dঃখ, dরবsা। 
 
কেরায়া -- জলপাtিবেশষ; কম লু। 
 
কসুর -- trিট; aপূণর্তা; বািক। 
 
কেচ বােরা -- কচ (পাশার eকিবnু) eবং eগার (পাঁচ o ছয় িবnু)। েমাট বােরা িবnু। 
 
কাকীমুখ-আcািদনী -- জীেবর jানমুখ আcাদনকারী aিবদয্া। (ক = সুখ, aক = dঃখ। ক + aক = কাক, 
সুখdঃখযুk জীব -- কাকী।) 
 
কালাপািন -- ভারত মহাসাগেরর কৃ বণর্ জল; সমুd। 
 
কামারশােলর নাi -- কামােরর েনহাi। েয েলৗহখে র uপর ধাতু তাতাiয়া েপটা হয়। (anvil) 
 
কাঁড়া -- ছাঁটা, তুষহীন করা, পির ার করা। 
 
কাঁিড় -- sপূ, রািশ। 
 
কাঁিদ -- ফেলর বড় gc। বৃহৎ। 
 
কারণ -- তািntক সাধনার uপকরণrেপ বয্বhত মদয্। (কারণবাির পান করা।) 
 
কারণ করত -- মদ েখত। তািntক সাধকগণ মদেক কারণবাির বেলন। 
 
কাকঁাল ভাঙা (ভা া) -- কিটভ  হoয়া। ৈনরাশয্ািদেত কিট aবসn বা dবর্ল হoয়া; মাজা-ভাঙা হoয়া। 
 
কাকিনdা -- কােকর নয্ায় aিত সতকর্ o পাতলা ঘুম; কপটিনdা। 
 
কুঁকেড়া -- েমারগ। 
 
কুমুের েপাকা -- ei েপাকা মুেখ মািট আিনয়া বাসা িনমর্াণ কের eবং তাহার মেধয্ িডম ছািড়য়া সিরয়া যায়। 
কুমােরর মত মািটর কাজ কের বিলয়া ei নাম। 
 
কুেপা -- মািট বা চামড়ার ৈতয়াির গলা-সr েপট েমাটা পাtিবেশষ। 
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কুiন -- িbিটশ সmাjী িভেkািরয়া। 
 
কুিটলা -- (1) আয়ােনর ভিগনী o রািধকার ননিদনী। (2) kূরিচt, খল। 
 
কূটs -- সবর্ aবsায় o সবর্কােল eকভােব িsত, িনিবর্কার; িগিরশৃ বৎ িন ল। 
 
েকঁেড়িল -- aকালপkতা; েছেলর মুেখ বৃেdর নয্ায় বচন; বৃথা বাহাdির। 
 
েকািকলাk -- েকািকেলর aিkতুলয্ যাহার পু  েলািহত; বৃkিবেশষ। (Capparis Spinosa) 
 
েকাঁয়াির -- কুমারী, কনয্া। 
 
েকাmািন -- i  iি য়া েকাmািন নােম iংেরজ-বিণকদল iংল  হiেত ভারতবেষর্ বািণজয্ কিরেত আিসয়া kেম 
eেদেশ iংেরজ রাজt pিতি ত কেরন। তখন হiেত েকাmািন বিলেল iংেরজ রাজt বুঝাiেত থােক। পের 
মহারানী িভেkািরয়া রাজয্ভার gহণ কিরেলo েকাmািনর নাম চিলয়া আিসেতেছ। 
 
েকাটা, েকাঠা -- a ািলকা; েদহ। 
 
েকাmািনর কাগজ -- (সাধারেণর িনকট হiেত) iংেরজ রােজয্র ঋণgহনাথর্ sীকারপt। (Government 
Promissory Note) 
 
েকাmািনর বাগান -- েবাটািনকয্াল গােডর্ন, িশবপুর। শহেরর uদয্ান বা পাকর্। 
 
েকাদ  -- ধনু। eখােন েকাদািল। 
 
েকাঁsা -- তৃণিনিমর্ত মাজর্নীিবেশষ, ঝাঁটা। 
 
েকৗচ -- গিদযুk বিসবার আসনিবেশষ; পাল । 
 
খ -- আকাশ। 
 
খেয়েরর বাগানিট -- িববাহকালীন stী-আচােরর a িবেশষ। 
 
খড়েক কািঠ -- দাঁত পির ার কিরবার কািঠ। 
 
খানসামা -- ভৃতয্; েসবক। 
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খাজা ী -- েকাষাধk। সদর কাছারীর তহিবলরkক aথর্াৎ েয কমর্চারী মফsেলর খাজনার চালান pভৃিত বুিঝয়া 
জমাখরচ রােখন o তহিবল রkা কেরন। 
 
খানকী -- বারনারী; েবশয্া। 
 
খয্াঁট -- েভাজন বা েভাজ; আহার; েখারাক। 
 
খািদ কাঠ -- েছাট টুকরা কাঠ। 
 
খানা -- খাত; লmা গতর্; পিরখা। 
 
খাঁদী-ফািঁদ -- খাঁিদ = নাক-েথবড়া; েসৗnযর্হীনা। ফাঁিদ = চoড়া মুেখায়ালা বা েপেটায়ালা; বৃহদাকার। 
 
িখড়িক ফটক -- বািড়র িপছেনর দরজা। 
 
েখi -- সুতার agভাগ; সূt, pস । 
 
েখi ধরা -- সুতার pাn বািহর করা। তাঁেত কাপড় বুনুবার সময় সুতা িছঁিড়য়া েগেল uহার pাn বািহর কিরয়া 
জুিড়য়া িদেত হয়। 
 
েখuড় -- a াবয্ গালাগািল; a ীল gাময্ গান বা কিবতা। 
 
গরগর -- গdগd, িবhল, aভীভূত। (গrগr = েkাধািদর লkণ-pকাশক। গগর্র = কলস, ঘড়া; দিধমnনপাt) 
 
গেণশ গজর্ী -- িনেজর িদেকi দৃি , aপেরর pিত েখয়াল নাi। aথর্াৎ িযিন dিনয়ােক uেপkা কিরয়া চেলন। 
েকহ েকহ বেলন, গজর্ী মহারাে র aিধবাসীর পদবীিবেশষ; eবং গেণশ eকজন বয্িkর নাম। 
 
গ েযাগ -- (েজয্ািতষ) রািশচেkর eকসpিবংশিততম aংশ aথর্াৎ 27 েযােগর মেধয্ দশম েযাগ। ei েযােগ 
জn হেল জাতেকর মাতািপতার মৃতুয্ হয়। 
 
গি  -- ‘েগাrিট’ শেbর পিরবিতর্ত rপ। 
 
গােড়াল, গাড়ল -- েমষ, েভড়া। 
 
gজিরপ ম -- েসেকল েমেয়েদর েরৗপয্িনিমর্ত ঘুঙুরযুk পােয়র মলিবেশষ। 
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gজরাiব -- দািখল কিরব। 
 
gিটকা িসিd -- েযাগলb শিkিবেশষ। মntপূত gিটকািট (বািটকা) aে  ধারণ কিরয়া সাধক সাধারেণর নয়েনর 
দৃি বিহভূর্ত বা aদৃশয্ হiেত পােরন eবং oirপ aদৃশয্ হiয়া সযেt রিkত dগর্ম sােনo গমনাগমন কিরেত 
পােরন। 
 
gিcর, gেcর -- (িবরিkসূচক) aেনকgিল; aবাি ত o pেয়াজনািতিরk। 
 
েগেড় -- গতর্, েডাবা। 
 
েগালকধাnা, েগালকধাঁধা -- েয বািড় বা েব নীর মেধয্ pেবশ কিরেল শতপাক খাiয়াo বািহর হiবার পথ 
পাoয়া যায় না, eকi পেথ পুনঃপুনঃ আিসেত হয়। 
 
েগার -- সমািধ, কবর। 
 
েগােড় মালা -- েমাটা কিরয়া গাঁথা ফুেলর মালা। 
 
েগাট -- েকামেরর িশকলাকৃিত aল ারিবেশষ। 
 
েগািধকা -- েগাসাপ। 
 
েগাঁড়া -- (1) েয pাচীন ধেমর্র মূল আঁকড়াiয়া থােক; pাচীন ধমর্ মতাবলmী। (2) ধmসmেn যুিkহীন 
anিব াসী। (3) aিতিরk পkপাতী। (4) ভk; aিতশয় aনুরk। (5) চাটুকার; sাবক; েখাসােমাদকারী; 
েতাষামুেদ। 
 
েগৗরচিndকা -- মূল গীেতর পূেবর্ েগৗরচেndর aথর্াৎ ীৈচতনয্েদেবর বnনা। 
 
ঘুিন -- মাছ ধিরবার ফাঁদিবেশষ। 
 
ঘুসকী, ঘুষকী -- েলাকাবপাদ ভেয় েগাপেন পরপুrষগািমনী stী। 
 
ঘুপিট (ঘাপিট) েমের থাকা -- (1) লকুাiয়া থাকা। (2) oঁত েপেত থাকা। 
 
চেকার -- (েজয্াৎsা পান কিরয়া তৃp হয় বিলয়া কিথত) পিkিবেশষ। 
 
চতুিবর্ংশিত তtt -- সাংখয্দশর্ন মেত চিbশিট মূল পদাথর্: pকৃিত, মহৎ (বুিd), aহংকার, প তnাt (শb, 
sশর্, rপ, রস, গn), প মহাভূত (িkিত, ap, েতজ, মrৎ, েবয্াm), প jােনিndয় (চkু, কণর্, নািসকা, িজhা, 
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tক), প কেমর্িndয় (হs, পদ, মুখ, পায়ু, িল ) o মন। 
 
চটকা -- ঘুেমর আেবশ, তndা, আcnতা; aনয্মনsতা। (চটকা ভাঙা = বাহয্jান হoয়া; সতকর্ হoয়া) 
 
চকিমলান uঠান -- চতুে াণ িমিলত চতুিদর্েক সম uc কkমেধয্ সমচতুে াণ pা ণ। 
 
চাঁচর (েকশ) -- কুি ত, েকাঁকড়া। 
 
চাতের হাঁিড় ভাঙা -- সবর্সমেk রহসয্ েভদ করা, সবর্সমেk gpকথা pকাশ কিরয়া েদoয়া। (চাতর = েচৗরাsা, 
েচৗমাথা) 
 
চাপরাসী -- আরদালী, েপয়াদা, িপয়ন। 
 
চানেক -- কিলকাতার sানিবেশষ। (বারাকপুেরর দিkেণ, গ ার পূবাঁধাের) 
 
চারধাম -- কাশী, পুরী, বৃnাবন o bজ। মতাnের রমানাথ, ৈবদয্নাথ, জগnাথ o dারকানাথ মথুরাম লs ei 
চাির ধাম। (ভkমাল) 
 
চাঁদিন -- ম প aথর্াৎ ছাদযুk pশs চtর। 
 
িচক -- গলার গহনািবেশষ। বাঁেশর শলা dারা িনিমর্ত পদর্া। 
 
িচেট gড় -- কােলা চটচেট ঘনরস gড়। 
 
চুটিক -- পদা ুিলর ঝুমকাপরািন আংিটিবেশষ। 
 
চুিটেয় ফসল কাটা -- যথাশিk বা সাধয্ানুসাের শসয্ কাটা। 
 
েচাঁয়ার ভািট -- মদ চুiবার পাt। 
 
েচারকুঠুির (কুঠুির, কুঠুরী) -- (1) gpকk। (2) hদয়। 
 
েচৗদািন -- চারদানা েমািতবসােনা কানবালািবেশষ। 
 
েচৗd েপায়া -- সােড় িতনহাত মানবেদহ। 
 
ছানাবড়া -- িচিনর রেস পk ছানার বড়া। 



শbাথর্ 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

 
জিটলা -- (1) আয়ােনর মাতা o রািধকার শা িড়। (2) aিন কর কূটবুিdসmnা; কলহপরায়ণা, বধূেদর 
গ নাদাtী। 
 
জাঁিত -- সুপাির কািটবার যntিবেশষ।  
 
েজেলিডিঙ -- মাছ ধিরবার েছাট েনৗকা। 
 
ঝাির -- লmা-গলা নলযুk জলপাtিবেশষ; গাড়ু, ভৃ ার। (পূেবর্ েসানা, rপা িনিমর্ত ঝািরর pচুর বয্বহার িছল) 
 
েটাসা -- িবnু, েফাঁটা। 
 
েঠক -- ত লুািদর আধারিবেশষ। 
 
ড ামারা -- িবখয্াত; pিসd, িবিদত। ড ামারা নাম -- সবর্t িবিদত নাম। ড ামারা (আল ািরক aেথর্) -- 
সগেবর্ pচার করা। 
 
ডাকুর -- eক pকার িবষাk মাকড়সা। 
 
েডা া েঠলা গান -- েডা া aথর্াৎ তালগােছর gঁিড় খুিদয়া pstত েছাট েনৗকািবেশষ। েঠলা গান aথর্াৎ সািরগান 
(মািঝ মাlারা সমsের েয গান গায়)। 
 
িড. gp -- jেরর eকটা েপেটn ঔষধ। 
 
ঢঙ কাচ -- কপটেবশী, কপটচারী, ছdেবশী। 
 
ঢরঢর -- ঢলঢল; ভরপুর। 
 
ঢয্ামনা, েঢমনা -- (1) গািলিবেশষ। (2) লmট। (3) িনিবর্ষ সাপিবেশষ; দাঁড়াশ সাপ। (4) aকমর্ণয্। (েঢmনা -
- েয েমেয়, েজেন েন বদমােয়সী কের।) 
 
তড়াগ -- বড় o গভীর পুকুর, দীিঘ। 
 
তntসার -- সবর্ d 192 খািন তnt, তnেধয্ 64 খািন ব েদেশ pচিলত। কৃ ানn oigিল সংgহ কিরয়া তntসার 
pণয়ন কেরন। 
 
তাড় -- হsাভরণিবেশষ, তাড়বালা। 
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তারাহার -- sূল মুkাহার। 
 
তুmা -- লাu। eকpকার লাu aতয্n েতেতা, uহার েখাল সাধুরা কম লুর নয্ায় বয্বহার কেরন। 
 
েতিজমিn -- চাহদার aনুপােত বাজাের দেরর hাসবৃিd। 
 
েতলধুিত -- েয কাপড় পিরয়া sােনর পূেবর্ গােয় েতল মাখা হয়। 
 
থানা েদoয়া -- যুdাথর্ সৈসেনয্ aবsান করা। 
 
িথoজিফ -- gীক দাশর্িনক ‘iয়ামিbখs’ (Iamblichus) সবর্pথম িথoসিফ শbিট বয্বহার কেরন। pােচয্র 
aতীিndয়বাদ বা aেলৗিককবােদর dারা iহা িবেশষভােব pভািবত। ei মতানুসাের pকট eবং apকট সমg 
চরাচর িবে র প ােত সবর্বয্াপী শা ত aসীম o aপিরবতর্নীয় eকিট েমৗলতtt রিহয়ােছ। জগৎ o মনুষয্ ei 
তেtt হiেত udূত o iহার dারা িনয়িntত। ঊনিবংশ শতাbীর েশষ o িবংশ শতাbীর pথম পােদ িথoসিফ 
ভারতবেষর্র বুিdজীিব িহnুসmpদায়েক িবেশষভােব আকৃ  কিরয়ািছল। ভারতবেষর্ ei মতবাদ pচাের aয্ািন 
েবসােnর aবদান uেlখেযাগয্। 
 
েথােলা, থেলা -- েগাছা, gc, sবক। 
 
দিkেণ কলাগাছ utের পঁুi, eকলা কােলা িবড়াল িক করব মুi -- কােলা িবড়াল aম লসূচক; eবং 
দিkেণ কলাগাছ o utের পুiঁo aম লসূচক। েসiজনয্ কােলা িবড়ালেক aম লসূচক বিলয়া aপবাদ েদoয়ার 
জনয্ তাহার মুখ িদয়া বলােনা হiেতেছ েয, বািড়র দিkেণ কলাগাছ o utের পুঁi েতা রেয়iেছ; সুতরাং ‘আিম 
েকন aপবাদgs হi?’ 
 
দরগা -- (1) পীেরর কবর o তৎসংলg পিবt sৃিতমিnর; মসিজদ। (2) দারগা-র rপেভদ -- বড়দারগা = 
থানার ভারpাp insেপkটর। েছাট দারগা = বড় দারগার সহকারী insেপkটর। 
 
দsািবজ, দsােবজ -- দিলল। 
 
দরকচা, দড়কচা, দড়কাচঁা, দড়কাঁচা -- (1) আধা পাকা আধা কাঁচা, জামড়াপড়া। (2) পিরপূণর্ িসd না 
হoয়া। 
 
দরেবশ -- িভkুক; ফিকর। 
 
দশা -- aবsা; ভাবােবশ; সমািধ। 
 
দশম দশা -- দশম ভাব। (ৈব ব শােst) বণ, কীতর্ণ, sরণ, aচর্ন, বnন, পাদেসবন, দাসয্, আtিনেবদন, 



শbাথর্ 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

sীয়ভাব: ei দশিট ভিkভাব। 
 
দয্ালিগির (েদয়ালিগির, িদয়ালিগির) -- েয pদীপ pাচীর-গােt সংলg কিরয়া ঝুলাiয়া রাখা যায়। 
 
েদuিড় -- pধান pেবশdার, েতারণ, ফটক; সদর দরজা। 
 
েদােলা, দেলা, দলুয়া -- রস-ঝরােনা gড় হiেত pstত লাল আভাযুk িচিনিবেশষ। 
 
ধানয্েমr (anেমr) -- aেnর েমrতুলয্ stপ; pচুর anরািশ। রানী রাসমিণর জামাতা মধুরােমাহন সন 1270 
সােল বhবয্য়সাধয্ anেমrbতানু ান কিরয়ািছেলন। oi bতকােল pভতু sণর্েরৗপয্ািদ বয্তীত সহs মণ চাuল o 
সহs মণ িতল bাhণপি তিদগেক দান করা হiয়ািছল eবং সহচরী নাmী pিসd গািয়কার কীতর্ন, রাজনারায়েণর 
চি র গান o যাtা pভৃিতেত দিkেণ র-কালীবাটী িকছুকােলর জনয্ uৎসবেkেt পিরণত হiয়ািছল। (লীলাpস , 
সাধকভাব, dাদশ aধয্ায়, ) 
 
ধূলহাঁিড় -- pসূিতর েনাংরা কাপড়-েচাপড় o ফুল eকিট হাঁিড়েত কিরয়া মােঠ দূের েফিলয়া েদoয়া হয়। যাহারা 
aিভচারািদ কের তাহারা হাঁিড় লiয়া যায়। 
 
েধাঁকার টািট -- মায়ার আবরণ; মায়ার ঘর বা রচনা। 
 
নk েখলা -- (1) eকpকার তােসর জুয়ােখলা। (2) (নকসা েকেট বািড় িদেয়) eক ধরেনর েখলা। 
 
নবরt -- নবচুড়াযুk েদবমিnর। 
 
নহবত, নoবত, নবত -- সানাi iতয্ািদর ঐকতান বাদয্। 
 
নহবতখানা -- েয sােন বিসয়া নহবত বাজান হয়। 
 
নবিবধান -- েকশবচnd েসন কতৃর্ক pিতি ত bাhধমর্সmpদােয়র শাখািবেশষ। 
 
নাচdয়ার -- সদর dার; গৃহ-pেবেশর pধান dার। 
 
নািরেকেলর ছাঁi -- নািরেকল েকারার সিহত gেড়র িম েণ pstত িপ কািদর পুর। (gাময্েদেশ নািরেকল কুিরয়া 
gেড় পাক কিরেল বেল, ‘ছাঁi’, িচিনেত পাক কিরেল বেল ‘সেnশ’।) 
 
নয্াবা -- পা েুরাগ, কমলােরাগ (Jaundice) 
 
নয্াতাকয্াতার (নাতাকাতার) হাঁিড় -- বােজ িজিনস স য় কিরয়া রাখার হাঁিড়। 
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নারদীয় ভিk -- e-পেথ pথেম ভিk, ভিk পািকেল ভাব, ভােবর েচেয় uc মহাভাব আর েpম। মহাভাব আর 
েpম জীেবর হয় না। যার হেয়েছ তার বstলাভ aথর্াৎ ঈ রলাভ হেয়েছ। 
 
নয্াংটা -- ীরামকৃে র aৈdতভাবসাধেনর gr েতাতাপুরী। 
 
িনখাদ -- খাদহীন, িব d। 
 
িনকষা -- রাবণ, কুmকণর্, িবভীষণ o শূপর্নখার জননী। 
 
িনমর্লী -- জলপির ারক ফল বা বীজিবেশষ। 
 
িনধুর টpা -- রামিনিধ gp (‘িনধুবাবু’) 1148 সােল hগলীর চাপতা gােম জngহণ কেরন। িতিন ‘সির িমঞার’ 
টpার aনুকরেণ বা ালা টpা বা pণয়স ীত রচনার pবতর্ক। 
 
েনেকা আম -- (1) টক আম। (2) েনেকা = নাকযুk। aেনক আেমর আকৃিতেত eকিট নাকিচh থােক। oi 
জাতীয় আমগােছর pেতয্কিট আেমi ei িচh থােক। 
 
েনoটা, েনuটা, েনaটা, নয্াoেটা -- aতয্n aনুরk, েsহdারা বশীভূত। 
 
েনিতেধৗিত -- হঠেযােগর িkয়ািবেশষ। লmা eকিট িভজা নয্াকড়ার ফািল আেs আেs িগেল েফেল পুনরায় েটেন 
বার করার নাম েনিত eবং আক  জলপান কের পুনরায় বিম কের বার করার নাম েধৗিত। মলdার িদয়া uদের 
জলgহণ o পুনঃ িন াসনেকo েধৗিত বেল। 
 
পঁiেচ, পঁiেছ, পঁiছা -- মিণবেn পিরেধয় stীভূষণিবেশষ। 
 
প িুড়, প িড় -- (1) পাশােখলার দানিবেশষ। পাশােখলায় পাঁেচর দান aথর্াৎ di জুিড় o েপায়া: iহা aতয্n 
েছাট দান। pথেম প িুড় পড়া -- আরেmi েব-পড়তা পড়া। (2) প ভূত। 
 
পে র কাজ -- ঘেরর েমেঝ বা েদoয়ােল চুেনর pেলপdারা কাrকাযর্। 
 
প তtt -- [সাংখয্ মেত] িkিত, aপ, েতজঃ, মrৎ, েবয্াম। [ৈব ব শাst] grতtt, েদবতtt, মntতtt, মনতtt, 
ধয্ানতtt। প মকার -- মদয্, মাংস, মৎসয্, মুdা, ৈমথুন। 
 
প নামী মত -- stী-পুrষ eকেt uপাসনাকারী ধমর্সmpদায়িবেশষ। 
 
প দশী -- েবদাn pিতপাদক pিসd gn। 
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প মকার -- মদয্, মাংস, মৎসয্, মুdা, ৈমথুন -- তািntক সাধনার ei পাঁচিট a । 
 
প’বার -- েপায়া বার। (পাশায়) eক o বার িবnু। (‘প’ = পাশার eকিবnু) 
 
প া ছkা -- (1) তােসর েখলায় ছkা পা া। (2) পাশা েখলায় পাশার দানিবেশষ। (প া = পাঁচেফাটা িচিhত 
তাস। ছkা = ছয় েফাঁটা িচিhত তাস) 
 
প া ছkায় বnী হoয়া -- প ভূত o ছয় িরপুর বশ হoয়া। 
 
পiরাগ -- pয়াগ-eর rপেভদ। 
 
পাঁেজব -- চরেণর aল ারিবেশষ; নূপুর। 
 
পামরী -- পািপ া। 
 
পাঠ্ঠা -- কুিsর আখড়ায় যাহারা সেবমাt িশিখেত আিসয়ােছ। 
 
পােটায়ার -- (1) েয কমর্চারী খাজনা আদায় কের o তাহার িহসাব রােখ। (2) aিত িহসাবী (পােটায়ার েলাক) 
 
পােটায়ারী -- পােটায়ারসুলভ। (পােটায়ারী বুিd) 
 
পয্ালা (েপলা) -- পালাগােন বা যাtায় গায়কািদর পুরsােথর্ েদয় aথর্। [iহা rমােল বাঁিধয়া গায়েকর িনকেট 
‘েপলা’ (েpিরত) হiত, েসi েহতু iহা ‘েপলা’] 
 
পীর -- মুসলমান সাধু মহাপুrষ। 
 
পুর রণ -- (তেnt) sীয় i েদবতার মntিসdয্থর্ i েদবতাপূজাপূবর্ক মntজপ, েহাম, তপর্ণ, aিভেষক, 
bাhণেভাজনrপ প া সাধনা। 
 
েপাsা -- েদoয়াল, বাঁধ pভৃিত মজবুত কিরবার জনয্ গাঁথিন বা েঠস। 
 
েপাঁ -- সানাiেয়র সকল সুেরর সে i েয eক aপিটবতর্নীয় টানা সুর বােজ। 
 
েপৗগ , েপাগ  -- পাঁচ হiেত পেনেরা বৎসর বয়s, (মতাnের ছয় হiেত দশ বৎসর বয়s) 
 
ফরাশ, ফরাস -- (1) েয ভৃতয্ িবছানা পাতা, ঘর o আসবাবপt ঝাড়া-েমাছা করা, বািত jালা iতয্ািদ কের। 
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(2) েমেঝয় পাতা বড় চাদর। 
 
ফেল ফেল -- রািশ, রািশ (aেনক) 
 
বকlমা -- aেনয্র uপর সব িবষেয় সmূণর্ ভার েদoয়া। 
 
বনাত -- eকpকার পশমী েমাটা কাপড়িবেশষ। 
 
বাজ ু-- তাগাজাতীয় হােতর গহনািবেশষ। 
 
বাজী (বািজ) েভার -- [বাজী = লীলা, েভার = aবসান] লীলা েশষ; ভবলীলার aবসান 
 
বাডর্সাi -- িসগােরট, ধূমপান। 
 
বয্ালী -- সপর্ী। 
 
বাহাdরী কাঠ -- শাল, েসgন pভৃিত গােছর বড় gঁিড়। 
 
বাছেুর গাল -- বাছুেরর নয্ায় গাল। 
 
বাঁখাির (বাখাির, বয্াকঁাির, বাকঁাির) -- বাঁেশর ফািল; বাতা, চটা। 
 
বাuিট -- বলয়জাতীয় বাhর গহনািবেশষ। 
 
বাচেখলা (বাiচ) -- েনৗচালন-pিতেযািগতা (boat-race) aবতার বাচেখলার নয্ায় সীমা o aসীেমর মেধয্ 
icানুযায়ী eকবার eকিদক, আবার aনয্িদেক যাiেত পােরন। 
 
বাধা -- পাdকা। 
 
বামাচার -- তািntক আচার বা শিkপূজার pকারিবেশষ; তেntাk প সাধন বা প  ‘ম’কারযুk সাধনািবেশষ। 
 
িবশালািkর দ -- দ (দহ) = নদয্ািদর aতলsশর্ o ঘূিণর্ময় aংশ। (আল ািরক aেথর্) কিঠন স ট। (দেহ পড়া, 
দেহ মজােনা) িবশালাkী = েsাতsতী নদীিবেশষ। 
 
িবল কের -- গতর্ কের। 
 
িবড়বার -- পরীkা কিরবার। 
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িবপরীত রতাতুরা -- িবপরীত িবহার। 
 
েবেlা (বালেদা, বাiল) -- তাল, নািরেকল pভৃিত বৃেkর সবৃn পাতা। 
 
েবশর, েবসর -- aধর্চndাকার নােকর গহনা। 
 
েবেহড (েব + head) -- মিত ; কা jানহীন; িচnাশিk হারাiয়া েফিলয়ােছ eমন। 
 
ভগবতী তন ু-- (1) কারণ শরীর, যাহার dারা ভগবd আনn aনুভব হয়। (2) সাধনার ফেল সাধেকর anের 
uপলb sীয় dসttময়ী েpেমর েদহ। 
 
ভা র, ভা ড় -- িসিdেখার। (ভা রেভালা = িশব) 
 
ভাতার -- sামী। 
 
ভাবরা (ভাপরা) -- গরম বা ; utাপ; গরম েসক। 
 
ভূচরী o েখচরী মুdা -- আিভচািরক িkয়ািবেশষ। 
 
েভক, েভখ -- সnয্াসী বা ৈবরাগীর েবশ। 
 
ম লবার -- aভী  িসিdমানেস িহnু মিহলাগণ ম লবাের ম লচ ী েদবীর aচর্না o bত uপসাবািদ কিরয়া 
থােকন। [ধনপিত সoদাগেরর পtী খুlনা pথম ম লচ ীেদবীর পূজার pবতর্ন কেরন।] 
 
মলয় -- দিkণ ভারেতর পি মঘাট পবর্তমালা; মালাবার েদশ; মালয় uপdীপ; sগর্ীয় uদয্ান, নnন কানন। 
 
মলেয়র হাoয়া -- মলয়পবর্ত হiেত আগত িsg, দিখনা বায়ু। 
 
মনুেমn -- বতর্মান নাম শহীদ িমনার। কিলকাতার ময়দােন বৃিটশ েসনাপিত akটারেলািনর নােম 48 িমটার 
uc সমৃিতsm। 
 
মটকা -- কাঁচা ঘেরর চােলর শীষর্েদশ। 
 
মজার কুিট -- আনেnর আগার [মজা = আনn; আেমাদ, েকৗতুক। কুিট = ভা ার; আগার] 
 
মদেনর যাগযj -- মদন eখােন কামেদব নেহন, গােনর রচিয়তার নাম। 
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মতুয়ার বুিd -- (dogmatism) মতািদ-সmেকর্ anিব াস। 
 
মেনাহর সাঁi (মেনাহর শাহী) -- মেনাহর শােহর pবিতর্ত কীtেনর সুরিবেশষ। [রামানn রােয়র বংশধর 
মেনাহর hগলী দশঘরা gােম বাস কিরেতন। ধািমর্ক বিলয়া তাঁহার uপািধ ‘শাহ’ হiয়ািছল] 
 
মােনায়ারী েগারা -- যুdজাহােজর নািবক। [মােনায়ার (man-of-war) = যুd-জাহাজ। মােনায়ারী = যুd-
জাহােজ কমর্রত aথর্াৎ েনৗেযাdা। েগারা = (েগৗরবণর্ বিলয়া) iংেরজ ৈসনয্।] 
 
মাদর্ব -- (1) মৃdভাব, েকামলভাব। (2) দয়া, কৃপা, aনুgহ। 
 
ময্াদ (িময়াদ, েময়াদ) -- কারাদ , কেয়দ। [ময্াদ খাটা -- িনিদর্ কাল কারাদ  েভাগ করা।] 
 
মাথুর -- (1) মথুরা-সmnীয়। (2) কৃ  বৃnাবন ছািড়য়া মথুরায় েগেল bজবািসগেণর মেন েয িবরহতাপ জােগ 
তাহা aবলmন কিরয়া রিচত গীিত-কিবতা। 
 
িমছরীর পানা -- িমছরীর শরবত। 
 
িমিছল -- মামলা, মকdমা বা তৎসংkাn নিথপt। [িমিছল কােল -- মকdমার সমেয়] 
 
মুhরী (মুhির) -- েকরািন। 
 
মুkেকশী -- (1) কালী। (2) eক রকম গাছ, তাহােত শk েবড়া হয়। 
 
মুি  -- েছাটম া বা সেnশ। 
 
মু ী -- মু ; মাথা। 
 
মুষলং কুলনাশনm -- কুলনাশক মুষেলর কািহনী ( ীমdাগবত 11 sn 1 aধয্ায় d বয্) aথর্াৎ ভেkর hদেয় 
যিদ ভিk থােক, jানrপ পাথের যতi ঘষা েহাক না েকন েস oi মুষেলর নয্ায়, ন  হয় না। িভতের eকটু থােক, 
আবার তাহা পিরsটু হয়। 
 
মুdফরাস, মুdাফরাশ, মুেdাফরাশ (মদুর্াফরাস-eর কথয্ rপ) -- শবদাহনকারী, েডাম। 
 
মূলাধার -- মলূ কারণ, pধান আ য়; (তেnt o েযাগশােst) েদহমেধয্s সুষুmা নািড়র ছয়িট চেkর pথম। সুষুmার 
‘মূল’ o কু িলনীশিkর ‘আধার’ বিলয়া ei নােম aিভিহত। iহা েমrদে র িনmসীমায়, পায়ু o িলে র মধয্বতর্ী 
di a িুল পিরিমত sান। iহা েলািহত o চতুর্দল, ব, শ, ষ, স চতুর্দেলর মাতৃকাবণর্। iহােত icাjানিkয়াrপ 
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িtেকাণমেধয্ sয়mুিল  aদিsত। ei sয়mুেক সাধর্িtবলয়াকাের েবি ত o তাহার aমৃতিনগর্মন-sােন মুখ লg 
কিরয়া ভুজগrপা কু িলনী িনিdতা আেছন। সাধক সাধনাবেল কু িলনীেক জাগিরতা কিরয়া সহsাের সদািশেবর 
সিহত সিmিলতা কেরন। iহা সাধনার চরম ফল। 
 
েমেলিন মাসী -- মািলনী মাসী; সাধারণ নারী। 
 
েমােলিsন (েমালিsন) -- (1) (mole-skin) গnমূিষেকর চমর্ (iহার dারা েপাশাক ৈতয়ারী হয়।) (2) 
mole -- ছঁুেচার নয্ায় eকpকার kুd জীব। তাহার aিত েকামল চেমর্র নয্ায় eকpকার সুতার কাপড়। 
 
েমৗতাত -- িনিদর্  সমেয় েনশা কিরবার pবল sৃহা। (েমৗতাত ধরা -- েদেহ মাদেকর কাযর্ আরm হoয়া। 
েমৗতাত লাগা -- aভয্s সমেয় েনশা কিরবার kুধা হoয়া।) 
 
যাঁিত (জাঁিত, জাঁতী) -- সুপাির কািটবার যntিবেশষ। 
 
েযািষৎ -- stী, নারী। 
 
রামজীবনপুেরর শীল -- (1) েকহ েকহ বেলন, কামারপুকুর সিnকটs রামজীবনপুর gােম ‘শীল’ uপািধকারী 
eক বয্িk িছেলন। তাঁহার sভাব aেধর্ক নরম, aেধর্ক গরম। 
 
রাঁড় -- (1) েবশয্া; uপপtী। (2) িবধবা। 
 
র য্াপার (েরপার) -- গরম চাদর, আেলায়ান (wrapper)  
 
েরল (েরিলং, railing) -- েলাহা, কাঠ pভৃিত সাহােযয্ িনিমর্ত কাঠগড়া বা েবড়া। 
 
েরাশনেচৗিক -- সানাi iতয্ািদ বাদয্যnt সহেযােগ ঐকতানবাদয্। 
 
েরাuত -- েরাদন করা। 
 
শশী বশীভূত -- কামজয়, bhচযর্। 
 
শ রা -- aপিরিচত বয্িk। 
 
শবসাধন -- (তেnt) শােন তািntেকর শব dারা কালীসাধনিবেশষ। মতাnের aপঘাত মৃেতর মড়ার uপর uপিব  
হiয়া মnt জপকরণ। আবার েকানo েকানo মেত (সেদয্ামৃত পুrেষর) শেবর uপের a ােরাহেণর ভি েত 
uপেবশনপূবর্ক তািntক সাধনািবেশষ। 
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িশেবর মাথায় বj -- (1) মৃিtকা িনিমর্ত িশবিলে র মsেক েয েগালাকার kুd মৃিtকািপ  sািপত হয় তাহাi 
বj। (2) িশেবর িtশূল। 
 

ভ রী আঁক -- ভ র = a শাstিবৎ পি ত। আঁক = গিণেতর a । [iঁহার নাম ভৃgরাম দাস, িনবাস বাঁকুড়া 
েজলা। সাধারেণর ৈদিনক সাংসািরক কােযর্ pেয়াজনীয় িহসােবর সহজ িনয়ম বািহর কিরয়া iিন ‘ ভ র’ নােম 
aিভিহত হন। iঁহার কৃত a শাst ‘ ভ রী’ eবং পয়াের রিচত a  কষার িনয়ম ‘ ভ রী আযর্য্া’] 
 
ষটচkেভদ -- মূলাধার, sািধ ান, মিণপুর, aনাহত, িব d o আjা: েযাগশােst কিথত শরীের সুষুmানাড়ীমধয্s 
পdাকৃত ei ছয় চk। মূলাধারs কু িলনীশিkর ei ছয় চk aিতkম কিরয়া সহsারপেd গমেনর নাম ষট্
চkেভদ। 
 
        মুলাধার -- কু িলনীশিkর আধার। সুষুmার aেধামুেখ সংলg, gেহয্র aেধােদেশ িsত, রkবণর্ o চতুদর্ল। 
চাির দেল মাতৃকাবণর্ -- ব শ ষ স। 
 
        sািধ ান -- িল মূেল িsত, িসnূররািশবৎ arণবণর্ o ষড়দল। মাতৃকাবণর্ -- ব ভ ম য র ল। 
 
        মিণপুর -- নািভমূেল িsত, েমঘবৎ নীলবণর্ o দশদল। মাতৃকাবণর্ -- ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ। 
 
        aনাহত -- hদেয় িsত, বnুক পু বৎ েলািহত o dাদশদল। মাতৃকাবণর্ -- ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ। 
 
        িব d -- ক েদেশ িsত গাঢ় ধূmবণর্ o েষাড়শদল। মাতৃকাবণর্ -- a আ i ঈ u ঊ ঋ ৠ 9 ৡ e ঐ o ঔ 
aং aঃ। 
 
        আjা -- rমেধয্ িsত। চndসদৃশ  o িdদল। মাতৃকাবণর্ -- হ k 
 
ষ দশর্ন -- সাংখয্, পাত ল, পূবর্মীমাংসা, utরমীমাংসা বা েবদাn, নয্ায় o ৈবেশিশক -- ei ছয়িট দশর্ন শাst। 
 
ষৈড় যর্ -- ভগবােনর ঐ যর্ািদ (ঐ যর্, বীযর্, যশঃ, ী, jান, ৈবরাগয্) ছয়pকার মিহমা। 
 
sণর্পটপিট -- আয়ুেবর্দীয় ঔষধিবেশষ। 
 
সমুেdর েফনা -- সমুdতীের eকpকার জলজntর হাড় পাoয়া যায়, তাহা েদিখেত েফনার মত, েটাটকা ঔষেধ 
বয্বহার হয়। [সমুdেফন = white cuttle-fish bone -- sীয় েদহ হiেত মসীবণর্ তরলপদাথর্-িনঃসারক 
সামুিdক pািণিবেশেষর েদহাnগর্ত েখালা] 
 
ssয্য়ন -- আপৎশািn, পাপেমাচন, aভী লাভ pভৃিত কামনায় পূজানু ানিবেশষ। 
 
সদাbত -- িনতয্িনয়মপূbক anািদদানrপ bত; anসt। 
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সদরoয়ালা, সদরআলা -- সাবজজ। 
 
সহsার -- িশেরামধয্s সুষুmানাড়ীিsত aেধামখু সহsদল পd, পরম িশেবর aিধ ান। [েযাগী মূলাধারিsত 
কু িলনীশিkেক জাগিরত o ষট্চkেভদপূবর্ক সহsারs িশেবর সিহত িমিলত কিরয়া সহsারkিরত aমৃতধারা 
পান o aিনবর্চনীয় পরমানn uপেভাগ কেরন।] 
 
সাততলা -- মেনর সাতিট েকnd আেছ যাহার uপর িদয়া ধােপ ধােপ মন uপের uেঠ। সাততলায় oঠা = 
মহকারেণ লয় হoয়া। 
 
সাতনর -- সাত েপঁচoয়ালা ক হার। 
 
সাcা (সাcঁা) জির -- িব d জির। 
 
সাঁেকা -- েসতু; পুল। 
 
সানিক -- চীনামািটর থালা, েরকািব বা িডশ্ (plate) 
 
সাের মােত -- gেড়র শkভাগেক সার eবং েয aংশ গিলয়া তরল হiয়া যায় uহােক মাত বেল; শkgড় 
জেলাgড়। েকান েকান নাগরীেত িকছু েঝালাgড়o থােক, আবার িকছু দানাgরo থােক। তােক বেল সাের মােত 
থাকা। 
 
সাত েচানার িবচার (eক েচানায় যায়) -- (েচানা = চুনা / চয়ণ / িনবর্াচন) সাতবার িবচার কের যা িনধর্ারণ করা 
হয়, িব াস হেল তাহা eেকবােরi হয়। 
 
সাজর্ন (সােজর্n) সােহব -- [Sergeant] পুিলেসর uc কমর্চািরিবেশষ। 
 
সাজর্ন -- [Surgeon] astিচিকৎসক। 
 
সা া  -- (1) মsক, gীবা, বk, পা র্, পৃ , uদর, হs o পদ -- েদেহর ei a  aে র সিহত। (2) জানু, পদ, 
পািণ, বk, বুিd, মsক, বাকয্, দৃি  -- ei a  aে র সিহত কৃত (সা া  pণাম) 
 
িসধা (িসেধ) -- পাক কিরয়া খাiবার মত দt চাuল, ডাল, ঘৃত, লবণ, আলু pভৃিত েভাজয্। 
 
িসdাi -- েযাগলb শিk। 
 
সঁুদরী -- [িসnূরবণর্ বিলয়া aথবা সুnরবনজাত বিলয়া সুnরী -- সঁুদরী] বৃkিবেশষ; iহার শাখা-pশাখায় 
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jালািন কা  হয়। 
 
সুবচনী -- ম লদািয়নী েদবীিবেশষ; ভচ ী। 
 
েসঁকুল -- (েশয়াকুল, েসয়াকুল) -- কুলজাতীয় বনয্ কাঁটাগাছিবেশষ। 
 
েস াত (সা াত, সয্া াত) -- সখা; সুhd; িমt। 
 
েসেথা -- সহচর, সাথী। 
 
েসাঁেধাগn (েসাঁদা, েসাঁধা) -- দg বা  মৃিtকায় জল পিড়েল েয েসৗগn (েসৗরভ, সdগn, সুবাস) বািহর 
হয়। 
 
হ-ছ-না, রা-ছ -- (ভাবাবsায়) হিরশ ছঁুiেত পাের না, রাখাল পাের। 
 
হনুমান পুরী -- িহnুsানী পােলায়ােনর নাম। 
 
হাবােত কাঠ -- খুব হালকা aসার কাঠ। 
 
হােত খিড় -- খিড় িদয়া িলখাiয়া িশ র িবদয্ারm। 
 
হাতিছেন -- সূতার মত পাকান হাত; শীণর্, কৃশ, সr। 
 
হাড় েপেক -- aনাহাের o ক  সিহয়া যাহার হাড় দিড়র মত পাকাiয়া হাড়সার হiয়া িগয়ােছ; aিত কৃশ। 
 
হাজা খা -- হাজা = aিতবৃি  বা জলpাবনািদর ফেল শেসয্র পচন। খা = aনাবৃি । 
 
হাবােত -- ভাগয্হীন বয্িk। 
 
হাঁিড় ভা া -- gpকথা pকাশ কিরয়া েদoয়া। (হােট হাঁিড় ভা া) 
 
িহসয্া (িহsসা, িহেসয্, িহsেস) -- pাপয্ ভাগ বা aংশ; ভাগ (সmিtর িহsসা)। 
 
েহিদেয় -- ৈদিহক বা মানিসক ক েহতু বয্াকলুতা pকাশ করা। (েহিদেয় পড়া) 
 
েহামাপািখ -- ীরামকৃ  বh ৈবিদক, তািntক o aনয্ানয্ সmpদােয়র পি তেদর সিহত নানািবধ pস ািদ 
কিরেতন। হয়েতা েকান ৈবিদক পি ত তাঁহােক ei েহামাপািখর কথা বিলয়ািছেলন। eবং েসiিটi িতিন eiখােন 
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বেলেছন েয ‘েবেদ আেছ েহামাপািখর কথা’ iতয্ািদ। 
 
 “েবয্াৈmব জাতন ানাং মহতাং েবয্ামপিkণাm । 
 বnুনাবnিনলয়াn শরদ সমাকৃতীn ।। -- েযাগবািশ , রামায়ণ িনবর্াণ pকরণ, পূবর্াধর্ 15.19 
 
        (েবয্ামপkীরা আকােশi uৎপn হয় eবং আকােশi মিরয়া থােক। তাহারা কদাচ ভূিমেত aবতীণর্ হয় না। 
শারদ-নীরেদর নয্ায় িবিরি হংসসnােনরা oi েবয্ামপkীিদেগর সিহত বnুt sাপন কিরয়া বাস কিরেতেছ।) 
 
        মারাঠী ভাষার সুpিসd jােন রী o দাসেবাধ gndেয় oi জাতীয় পািখর uেlখ আেছ। 
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ী ীরামকৃ কথামৃেত uিlিখত বয্িkবৃেnর পিরচয় 
 
        akয়কমুার েসন (1858 -1923) -- বাঁকুড়া েজলার ময়নাপুর gােম জn। িপতা হলধর েসন। মাতা 
িবধুমুখী েদবী। 
 
        ঘণ কৃ বণর্, rg শরীর eবং মn আকৃিতর জনয্ sামী িবেবকানn রহসয্cেল তাঁহােক ‘শাঁকচুnী’ বিলয়া 
ডািকেতন। pথম জীবেন akয়কুমার কিলকাতার েজাড়াসাঁেকার ঠাকুর পিরবাের েছেলেদর পড়াiেতন বিলয়া 
তাঁহােক ‘akয় মাsার’ বিলয়া ডািকেতন। pথম stীর মৃতুয্র পর িতিন িdতীয় বার িববাহ কেরন। িতিন তাঁহার 
পরবতর্ী জীবেন বসুমতী পিtকার aিফেস চাকুরী gহণ কেরন। akয়কুমার ঠাকুেরর গৃহী ভk, েদেবndনাথ 
মজুমদার সহ কাশীপুের ঠাকুেরর aপর ভk মিহমাচরণ চkবতর্ীর বািড়েত pথম ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন eবং 
তঁহার কৃপাদৃি  লাভ কেরন। aতঃপর িতিন দিkেণ ের যাতায়াত r কেরন eবং বhবার ঠাকুেরর পিবtস  লাভ 
কেরন। কাশীপুের ীরামকৃে র কlতr হoয়ার িদনo akয়কুমার uপিsত িছেলন। ঠাকুর েসিদন 
akয়কুমারেক িনেজর কােছ ডািকয়া তাঁহার বk sশর্ কিরয়া কােন ‘মহামnt’ দান কিরয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল 
েদেবndনাথ মজুমদােরর পরামেশর্, sামী িবেবকানেnর uৎসােহ eবং সেবর্াপির ী ীমােয়র আশীবর্ােদ ঠাকুেরর 
লীলা সmিলত ‘ ী ীরামকৃ  পঁুিথ’ পদয্াকাের রচনা কেরন। eiিট তাঁহার জীবেনর akয়কীিতর্। তাঁহার pণীত 
aপর িবখয্াত gn ‘ ীরামকৃ  মিহমা’। ei diখািন gেnর জনয্ ীরামকৃ  পিরম েল িতিন িবেশষ সুপিরিচত। 

ী ীঠাকুেরর মহাসমািধর মুহূেতর্ akয় েসখােন uপিsত িছেলন। akয়কুমােরর েশষ জীবন sgােম aিতবািহত 
হয়। 
 
        aেঘাড় ভাdড়ী -- ীরামকৃে র গৃহীভk। তাঁহার িপতা ডা: িবহারী ভাdড়ী। কিলকাতা িসমলা a েল 
11, মধু রায় েলেন ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ হয়। রামচnd দেtর গৃেহ ীরামকৃে র দশর্নলােভ িতিন ধনয্ হন। 
ঠাকুেরর কে  গান eবং ধমর্pস  িনয়া িতিন aিভভূত হiয়া যাiেতন। নেরndনােথর সিহত তাঁহার পিরচয় িছল। 
 
        aচলানn তীথর্াবধূত -- তািntক বীরভােবর সাধক। পূবর্নাম রামকুমার, মতাnের -- রাজকুমার। বািড় 
hগলী েজলার েকাতরং। ঠাকুেরর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ দিkেণ ের। মােঝ মােঝ িতিন দিkেণ ের আিসয়া 
বাস কিরেতন। কখেনা কখেনা সিশষয্ প বটীেত সাধনায় বিসেতন। কারণবাির পান কিরয়া stীেলাকসহ বীরভােবর 
সাধনা কিরেতন। ei বীরভােবর সাধনা িবষেয় ঠাকুেরর সিহত তাঁহার িবতকর্ হiত। ঠাকুর তাঁহার বীরভােবর 
সাধনা সমথর্ন কিরেতন না। ঠাকুর বিলেতন -- সব stীেলাক-i তাঁহার িনকট মােয়র িবিভn rপ। aচলানn িববাহ 
কিরয়ািছেলন -- stী পুt িছল, িকnt তাহােদর খবর রািখেতন না। বিলেতন -- ঈ র েদিখেবন। িকnt নাম, যশ, 
aেথর্র pিত তাঁহার আকষর্ণ িছল। 
 
        aতুলচnd েঘাষ -- নাটয্কার িগিরশচnd েঘােষর কিন  াতা। কিলকাতা হাiেকােটর্র uিকল। কিলকাতা 
বাগবাজার a েলর aিধবাসী। ঠাকুেরর ভk। pথম দশর্ন বাগবাজার দীননাথ বসুর বািড়েত। pথম িদেক িতিন 
ঠাকুেরর কাছ হiেত দূের থািকেতন eবং পিরহাস কিরয়া ঠাকুরেক রাজহংস বিলেতন। ঠাকুর েসকথা িনয়া 
সেsেহ তাঁহার ei uিkর সমথর্ন কেরন aতুল তাহােত aিভভূত হন eবং ঠাকুেরর কৃপালােভ ধনয্ হন। কlতr 
aবsায় ঠাকুরেক দশর্ন কিরবার েসৗভাগয্ তাঁহার হiয়ািছল। 
 
        aধরলাল েসন (1855-85) -- ীরামকৃে র িpয় গৃহীভkেদর aনয্তম। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ 
দিkেণ ের, 1883 ী ােb। িপতা রামেগাপাল েসন পরম ৈব ব ভk। িতিন ধনী বয্বসায়ী িছেলন। পূবর্পুrেষর 
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আিদ িনবাস hগলী েজলার িস ুর gােম। aধেরর জnsান -- 29, শ র হালদার েলন, আিহরীেটালা, কিলকাতা। 
বাসsান -- কিলকাতার েবিনয়ােটালা। pিতভাবান, কৃতীছাt aধর েডপুিট ময্ািজেsট িছেলন। কিলকাতা 
িব িবদয্ালেয়র fellow eবং Faculty of Arts-eর সদসয্। পাঁচখািন বাংলা কাবয্gেnর pেণতা। pথম 
জীবেন নািsক aধর, আঠাস বৎসর বয়েস pথম ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া ঠাকুেরর pমভk হন। pথম সাkােতi 
ঠাকুর aধরেক কােছ টািনয়া েনন। eকিদন ঠাকুর aধেরর িজhায় i মnt িলিখয়া েদন eবং ভাবািব  aবsায় 
aধেরর বk o মsক sশর্ কিরয়া আশীবর্াদ কেরন। ধীের ধীের aধর িদবয্ানেn o আধয্ািtক aনুভূিতেত পূণর্ 
হiেত থােকন। ঠাকুর বhবার aধেরর বািড়েত ভাগমন কিরয়া কীতর্নানেn সমািধs হiয়ািছেলন। ীরামকৃ  
aধরেক নারায়ণ jান কিরেতন। aধর নানািবধ কােজর সিহত যুk িছেলন। pায় pিতিদনi কেঠার পির েমর পর 
িদনােn দিkেণ ের আিসয়া ঠাকুরেক pণাম কিরয়া যাiেতন। aধেরর বািড়েতi ীরামকৃে র সে  সািহিতয্ক 
বি মচেndর সাkাৎ হয়। সরকারী কােজ aধরেক েঘাড়ায় চিড়েত হiত। ei বয্াপাের ীরামকৃ  তাঁহােক 
eকািধকবার সাবধান কিরয়ািছেলন। িকnt িtশ বৎসর বয়েস হঠাৎ eকিদন েঘাড়ার িপঠ হiেত পিড়য়া যাoয়ােতi 
তাঁহার মৃতুয্ হয়। েসi সমেয়o ীরামকৃ  তাঁহােক েদিখেত আিসয়া arপূণর্ েনেt তাঁহােক sশর্ কেরন। 
 
        anদা gহ -- নেরndনােথর িবেশষ বnু। িতিন বরাহনগর িনবাসী িছেলন। pথম জীবেন anদা aসৎসে  
কাটাiেতন। eকদা নেরndনােথর uপেরo anদার pভাব পেড়। anদা ীরামকৃে র দশর্নলােভ ধনয্ হন। 
পরবতর্ীকােল ীরামকৃে র uপেদশ aনুসরণ কিরয়া িনেজর জীবনধারােক পিরচািলত কিরেত সkম হiয়ািছেলন। 
েকহ েকহ anদােক aহ ারী মেন কিরেলo ঠাকুর তাহা asীকার কিরয়ািছেলন। 
 
        anদা বাগচী -- (1849 - 1905) -- 24 পরগণার anগর্ত িশখরবািল gােম জn। িপতা চndকাn 
বাগচী। ৈশশব হiেতi anদাpসােদর িশlচচর্ার pিত আকষর্ণ িছল। 1865 ী ােb নব pিতি ত sুল aব 
i ািsয়াল আটর্স-eর eনেgিভং kােশ ভিতর্ হন। পের িতিন পা াতয্ রীিতর িচtা ন িবদয্া িশkা কেরন। 
কমর্জীবেন pেবশ কিরয়াo িতিন পূেবর্াk sুেলর িশkক o পের pধান িশkেকর পদলাভ কেরন। পা াতয্ রীিতেত 
pিতকৃিত a ন কিরয়া iিন pভূত যেশালাভ কেরন। িশlিবষয়ক pথম বাংলা পিtকা “িশlপু া িল” (1292) 
pকাশনার বয্াপাের িতিন eকজন uেদয্াkা িছেলন। তঁহার aনয্তম pধান কীিতর্ ‘আটর্ sিুডo’, pিত া (1878)। 
ei আটর্ s ুিডo হiেত িলেথাgািফ পdিতেত ছাপা বh েপৗরািণক িবষয়ক িচt েসকােল িবেশষ জনিpয়তা লাভ 
কিরয়ািছল। 1885 ী ােb ঠাকুেরর িবষয়ক িচt েসকােল িবেশষ জনিpয়তা লাভ কিরয়ািছল। পের শয্ামপুকুের 

ীরামকৃে র সিহত সাkােতর সময় িতিন তাঁহার aি ত িকছু িচt ীরামকৃ েক uপহার িদয়ািছেলন। ীরামকৃ  
aতয্n আনেnর সিহত ei িচtgিল েদিখয়ািছেলন। 1905 ী ােb কিলকাতার ব ীয় কলাসংসদ sািপত হiেল 
anদাpসাদ তাহার সভাপিত িনবর্ািচত হন। রাজা রােজndলাল িমt রিচত ‘The Antiquities of Orissa’ 
eবং ‘বুdগয়া’ নামক gn diিটেত anদাpসােদর aি ত ছিবgিল িবেশষ pশংসা লাভ কের। 
 
        aমৃতলাল বস ু(1839 - 1913) -- েকশব েসেনর aনুগামী। ীরামকৃে র aনুরাগী গৃহী bাhভk। 
জnsান কিলকাতার হাটেখালায়। stী িবধুমুখী েদবী। ীরামকৃে র সািnেধয্ আিসয়া aমৃতলােলর জীবনধারার 
unিত ঘেট। ীরামকৃে র চািরিtক মহtt, ৈবিশ য্ eবং uদারমেনাভাব aমৃতেক মুg কের। ঠাকুর aমৃতেক 
aতয্n েsহ কিরেতন। 1883 সােল ঠাকুর যখন aসুs েকশব েসনেক েদিখেত আেসন তখন aমৃতলাল তথায় 
uপিsত িছেলন। কাশীপুের থাকাকােল ঠাকুর aমৃতেক েদখার icা pকাশ কিরেল aমৃত ঠাকুরেক েদিখেত 
আেসন। েসi সমেয় aমৃতলােলর সিহত ঠাকুেরর দীঘর্সময় ধিরয়া কথাবাতর্া হয়। পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর pিত 
aমৃতলােলর dাভিkর পিরচয় পাiয়া sামীজীo খুব আনিnত হiয়ািছেলন। 
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        aমৃতলাল সরকার -- কলকাতায় 1860 সােল জngহণ কেরন। িপতা ডা: মেহndলাল সরকার 
ীরামকৃে র িচিকৎসক eবং িবেশষ aনুরাগী। aমৃতলালo িচিকৎসক হন। িপতার মৃতুয্র পর তাঁহারi pিতি ত 

The Indian Association for Cultivation of Science-eর সmাদক িনযুk হন eবং েশষ পযর্n 
েসi দািয়t পালন কেরন। aমৃত ঠাকুেরর েsহলােভ ধনয্ হন। aমৃতলাল ঈ েরর aবতাের িব াসী িছেলন না। 
ঠাকুর কথা pসে  মেহndলােলর িনকট সেsেহ iহা uেlখ কেরন। িতিন aমৃতলােলর সরলাতার pশংসা কেরন। 
utের মেহndলাল ঠাকুেরর pিত aমৃেতর dা o আনুগেতয্র কথা বেলন eবং aমৃত েয ীরামকৃে র aনুরাগী 
েসকথাo জানান। 
 
        aলকট, কেণর্ল -- pিসd িথেয়াসিফs েনতা। কিলকাতা িথেয়াসিফকয্াল েসাসাiিটর pিত াতা। িতিন 
আেমিরকার eকজন িশkািবদ িছেলন। আধিুনক িশkাpচােরর uেdশয্ িতিন eকিট িবদয্ালেয়র sাপেনর েচ া 
কেরন। পের কনকডর্ sুেলর সুপািরনেটনেডn িনযুk হন। ী ীরামকৃ কথামৃেত aলকেটর uেlখ আেছ। 
 
        aি ণীকুমার দt (1856 - 1923) -- ঊনিবংশ শতাbীর বাংলােদেশর িবখয্াত েদশেনতা o মনীষী। 
জn aিবভk বাংলার বিরশাল শহের। তাঁহার pণীত িবখয্াত gn ভিkেযাগ, কমর্েযাগ o েpম। 1881 ী ােb 
দিkেণ ের ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। eরপর আরo কেয়কবার সাkাৎ হয়। aি নীকুমার েযিদন 
দিkেণ ের ীরামকৃে র কােছ যান, েসিদন েকশব েসেনরo েসখােন আিসবার কথা িছল। েকশব ভkবৃেnর 
সােথ েসখােন uপিsত িছেলন। েসিদন aেনক ঈ রীয় pস  হয় eবং ঠাকুর -- সমািধs হন। aি নীকুমার 
eiভােব pথম দশর্েনi uপলিb কেরন েয ীরামকৃ েদব, ‘pকৃত পরমহংস’। ঠাকুেরর সিহত তাঁহার চার-পাঁচবার 
সাkাৎ হiয়ািছল। িকnt ei alসমেয়র মেধয্ িতিন ঠাকুেরর ঘিন  হiয়া uেঠন। ei কেয়কবােরর সাkােতর 
aনুভূিত তাঁহার জীবনেক মধুর কিরয়া েতােল। aি নীকুমােরর িপতাo ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর icা 
িছল নেরেndর সিহত েযন aি নীকুমােরর পিরচয় হয়। ঠাকুেরর ei icা বােরা বৎসর পর আলেমাড়ায় পূণর্ 
হiয়ািছল। কিলকাতােত িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        আিn -- মথুরবাবুর জানবাজােরর বািড়র eক মিহলা। সিখভােব সাধনকােল জানবাজােরর বািড়র 
মিহলাবৃn ী ীঠাকুেরর সিহত িকrপ aসে াচ বয্বহার কিরেতন তাহার দৃ াnrেপ িতিন iঁহার uেlখ 
কিরয়ােছন। 
 
        আ  -- ীরামকৃে র ভk আ েতাষ বেnয্াপাধয্ায় আগরপাড়ার aিধবাসী িছেলন। 22 বৎসর বয়েস 
ঠাকুেরর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। দিkেণ ের িগয়া িতিন eকােn ঠাকুেরর কােছ িনেজর মেনর ভাব বয্k 
কিরেতন। আ েতাষ বৃd বয়েস মাsারমহাশেয়র কােছ যাiেতন eবং ঠাকুেরর সিহত িনজ সাkােতর িবষেয় 
আেলাচনা কিরেতন। আ েতাষ ঠাকুেরর ভাবািব  aবsা েদিখয়া িবেশষ আকৃ  হiেতন। িতিন ধীের ধীের 

ীরামকৃে র চরেণ পিরপূণর্ভােব আtসমপর্ণ কেরন। 
 
        ঈ র েঘাষাল -- েডপুিট। ী ীঠাকুর েছেলেবলায় কামারপুকুের তাঁহােক েদিখয়ািছেলন। তাঁহার সাজ-
েপাশােক o বয্িkেt সাধারণ েলােক ভীত হiত। aধেরর সিহত কথাpসে  ঠাকুর তাঁহার সmেকর্ বিলয়ািছেলন। 
 
        ঈ র চkবতর্ী -- hগলী েজলার ময়াল-iছাপুর gােমর রাজচnd চkবতর্ীর পুt ঈ রচnd চkবতর্ী aিত 
unত তািntক সাধক িছেলন। iঁহার পুt শশী ীরামকৃে র 16 জন তয্াগী সnানেদর মেধয্ eকজন। পুt শশী 
পরবতর্ী কােল sামী রামকৃ ানn নােম ীরামকৃ  সংেঘ পিরিচত। ঈ রচnd পাiকপাড়ার রাজা indনারায়ণ 
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িসংেহর সভাপি ত িছেলন। িতিন িবিভn শােন প মুnীর আসেন বিসয়া দীঘর্কাল দশর্ন লাভ কিরয়ািছেলন। 
তাঁহার গৃেহ শিkrপী েদবীর িনতয্ পূজাচর্না হiত। পরবতর্ী কােল েবলুড় মেঠ pথমবার dগর্াপূজার সময় িতিন 
তntধারক িছেলন। মেঠর সিহত তাঁহার আnিরক েযাগ িছল। 
 
        ঈ রচnd িবদয্াসাগর (1820 - 1891) -- েমিদনীপুর েজলার বীরিসংহ gােম জn। িপতা ঠাকুরদাস 
বেnয্াপাধয্ায় eবং মাতা ভগবতী েদবী। aতয্n দািরেdর মেধয্ তাঁহার বালয্জীবন aিতবািহত হয়। িকnt দিরdতা 
তাঁহার িবদয্জর্েনর পেk বাধাsrপ হয় নাi। বালয্কাল হiেতi িতিন aসাধারণ েমধাবী িহসােব পিরগিণত হন। 
কাবয্, বয্াকরণ, aল ার, েবদাn, সমৃিত iতয্ািদ িবিভn িবষেয় তাঁহার গভীর jান িছল। aসাধারণ পাি েতয্র 
জনয্ সংsৃত বেলজ কতৃর্পk তাঁহােক ‘িবদয্াসাগর’ uপািধেত ভূিষত কেরন। ঈ রচেndর কমর্জীবন বhধািবsৃত। 
ঊনিবংশ শতাbীর বাংলার নবজাগরেণর iিতহােস তাঁহার aবদান aিবsরণীয়। িপতামাতার pিত ভিk, জনগেণর 
pিত aসীম দয়া, মনুষয্tেবাধ, aেজয় েপৗrষ, aগাধ-পাি তয্ pভৃিত বhিবধ gণাবলীর জনয্ িবদয্াসাগর মহাশয় 
বাংলার iিতহােস িবিশ  sােনর aিধকারী। তাঁহােক আধুিনক বাংলা গদয্সািহেতয্র জনক আখয্া েদoয়া হয়। 
সীতার বনবাস, কথামালা, বণর্পিরচয় pভৃিত নানা সংsারমূলক কােযর্ তাঁহার aবদান aনsীকাযর্। সংsৃত 
কেলেজর pধান aধয্েkর দািয়t পালন ছাড়াo িশkাজগেতর িবিভn ধারার সে  তাঁর ঘিন  েযাগােযাগ িছল। 
িশkার ীবৃিd কেl িতিন “েমে াপিলটন iনিsিটuশন” pিত া কেরন। পের uk িবদয্ালয়েক িতিন কেলেজ 
পিরণত কেরন। ঠাকুেরর icানুসাের 1882 ী ােbর 5i আগs কথামৃত pেণতা ীমেহndনাথ gেpর সহায়তা 
িবদয্াসাগেরর সিহত ঠাকুেরর েযাগােযাগ ঘেট। ঠাকুর sয়ং িবদয্াসাগেরর বািড় যাiয়া তাঁহার সে  সাkাৎ কেরন। 
কথামৃেত ei সাkােতর িববরণ িবsৃতভােব িলিপবd আেছ। ei pসে  বলা আবশয্ক েয িবদয্াসাগর 

ীরামকৃ েক dা কিরেতন eবং ঠাকুরo িবদয্াসাগরেক দয়ার সাগর িহসােব jান কিরেতন। িবদয্াসাগর 
pিতি ত “েমে াপিলটান sুেলর” বuবাজার শাখায় ীনেরndনাথ দt (পরবতর্ী কােল sামী িবেবকানn) িকছুকাল 
pধান িশkেকর পদ aল ৃত কিরয়ািছেলন। 
 
        ঈশান কিবরাজ (ঈশানচnd মজুমদার) -- ীরামকৃে র aনুরাগীভk। বরাহনগের বািড়। ী-মর 
বড়িদিদর িববাহ হয় ei বািড়েত। মাsারমহাশয় ei বািড় হiেত দিkেণ ের যাiয়া ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। 
কিবরাজ মহাশয় ঠাকুেরর পূবর্পিরিচত িছেলন। িতিন কিবরাজীমেত ঠাকুরেক িচিকৎসা কিরেতন। ঠাকুেরর সিহত 
ঈশানচেndর hদয্তা থাকায় ঠাকুর বরাহনগের তাঁহার বািড়েতo ভাগমন কিরয়ািছেলন। 
 
        ঈশানচnd মুেখাপাধয্ায় -- ীরামকৃে র িবেশষ কৃপাpাp গৃহী ভk। বতর্মান 19 নং েকশবচnd sীেট 
তাঁহার বািড় িছল। আিদ িনবাস 24 পরগণা েজলার হিরনািভ gাম। A. G. Bengal-eর সুপািরনেটনেডn 
িছেলন। বয্িkগত জীবেন ঈশানচnd পরম দয়ালু, দানবীর eবং ভk িহসােব সুpিসd। দিkেণ ের ীরামকৃে র 
কােছ িনয়িমত যাতায়ােতর ফেল ঈশানচnd ঠাকুেরর আি তrেপ পিরগিণত হন। ঠাকুর পরম ভিk-পরায়ণ 
ঈশানচেndর বািড়েত কেয়কবার ভাগমন কিরয়া তাঁহার েসবা gহণ কিরয়ািছেলন। ঈশানচেndর েশষ জীবন 
ভাটপাড়ােত সাধন-ভজেন aিতবািহত হয়। 1898 ী ােb 73 বৎসর বয়েস িতিন ভাটপাড়ােতi েশষিনঃ াস 
তয্াগ কেরন। iঁহার পুtগণ ীশচnd, সতীশচnd pভৃিত সকেলi কৃতী িছেলন। ীশচnd ীমর সহপাঠী, বnু o 
িব িবদয্ালেয়র কৃতী ছাt িছেলন। সতীশচnd sামীজীর সহপাঠী o বnু িছেলন। পিরbাজক aবsায় sামীজী 
গািজপুের সতীশচেndর গৃেহ িকছুকাল aবsান কিরয়ািছেলন। 
 
        uেপন -- (uেপndনাথ মুেখাপাধয্ায়) (1868 - 1919) -- জn কিলকতার আিহরীেটালায়। িপতা 
পূণর্চnd মুেখাপাধয্ায়। uেপndনাথ ‘সাpািহক বসুমতী’ eবং ‘ৈদিনক বসুমতী’ পিtকার pিত াতা। তাঁহার pধান 
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কৃিতt ‘বসুমতী সািহতয্ মিnর’ eর pিত া eবং েসi সংsার মাধয্েম pিসd gnকারগেণর gnাবলীর সুলভ 
সংsরেণর pকাশনা। িতিন ‘সািহতয্ পিtকা’র সিহত যুk িছেলন। রাজভাষা, পাত ল দশর্ন, কািলদােসর gnাবলী 
pভৃিত পুsকসমূেহর সmাদক। 1884 ী ােb aধর েসেনর বািড়েত ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। pথম জীবেন 
িতিন aতয্n দিরd িছেলন, তেব পরবতর্ী কােল িতিন pভূত সmিtর aিধকারী হন। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পর িতিন 
নানাভােব ীরামকৃ  মেঠর সnয্াসীেদর েসবা কিরয়ািছেলন। কৃপাধনয্ uেপndনাথ জীবেনর aিধকাংশ সময়i 

ীরামকৃ  o তাঁর aনুরাগীেদর েসবায় aিতবািহত কেরন। 
 
        uেপন ডাkার -- কিলকাতার জৈনক িচিকৎসক। ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ িতিন ঠাকুেরর কােছ আিসবার 
সুেযাগ লাভ কিরয়ািছেলন। কাশীপেুর eকবার ঠাকুেরর aসুখ বাড়াবািড় হoয়ার সংবাদ েশানামাti ঠাকুেরর 
পরমভk নাটয্াচাযর্ িগিরশচnd েঘাষ েসিদন গভীর রােt uেপন ডাkারেক সে  লiয়া ঠাকুেরর কােছ uপিsত হন 
eবং uেপন ডাkার েসিদন ঠাকুেরর সামিয়ক িচিকৎসার ভার gহণ কেরন। 
 
        uমানাথ gp (15.11.1839 -- 1.12.1918) -- চিbশ-পরগণার হািলশহের জn। িতিন সাংবািদক 
িছেলন। uমানাথ gp েকশবচnd েসেনর aনুগামী bাhভk eবং তাঁর eকজন িবিশ  বnুo িছেলন। 1883 সােলর 
28েশ নেভmর েকশবচnd েসেনর বািড় ‘কমল-কুটীর’-e ীরামকৃে র দশর্ন লাভ কেরন। aসুs েকশবচnd েসনেক 
েদিখবার uেdেশয্ ঠাকুর eকদা ‘কমল-কুটীর’-e আেসন। েসিদনo uমানাথ gp েসখােন uপিsত িছেলন। 
 
        uেলার বামনদাস ( ীবামনদাস মুেখাপাধয্ায়) -- িনবাস নদীয়া েজলার বীরনগর বা uেলােত। utর 
কিলকাতার কাশীপুের িতিন মা-কালীর eক বৃহৎ মিnর pিত া কিরয়ািছেলন। eকদা দিkেণ ের জৈনক 
িব াসেদর বািড়েত aবsানকােল ঠাকুর hদয়েক সে  লiয়া তাঁহার সিহত েদখা কিরেত যান। েসিদন ঠাকুেরর 
কে  শয্ামাসংগীত িনয়া বামনদাস মুg হন eবং apতয্ািশতভােব ঠাকুেরর দশর্ন লাভ হoয়ােত িতিন িনেজেক 
ধনয্ মেন কেরন। 
 
        কােpন (িব নাথ uপাধয্ায়) -- ীরামকৃে র েনপালী গৃহীিশষয্। ৈনিতক শাstj, সুপি ত কমর্েযাগী 
bাhণ। িপতা ভারতীয় েসনাবািহনীর সুবাদার eবং ৈনি ক ৈশব। ধমর্পরায়ণ, সাহসী eবং েদশেpিমক বিলয়া 
তাঁহার পূবর্পুrষগেণর খয্ািত িছল। তাঁহার stী ‘েগাপাল’-eর uপাসক eবং ভিkমতী মিহলা িছেলন। িব নাথ 

ীরামকৃে র সিহত িমিলত হiবার পূেবর্i sেp তাঁহােক দশর্ন কিরয়ািছেলন। েসiেহতু তাঁহােক দশর্ন করা মাti 
িতিন িচিনেত পােরন। কমর্জীবেন িব নাথ কিলকাতার পা র্বতর্ী a েল েনপাল রাজ সরকােরর ভারpাp কমর্চারী 
িছেলন। পরবতর্ী কােল কমর্কুশলতা eবং সততার েজাের িতিন aিধকতর ucপেদ unীত হiয়ািছেলন। েনপাল 
সরকার তাঁহােক ‘কয্ােpন’ uপািধেত ভূিষত কেরন। ei কারেণ ঠাকুর সেsেহ তাঁহােক ‘কােpন’ বিলয়া uেlখ 
কিরেতন eবগ তাঁহার eকিন  ভিkমtার pশংসা কিরেতন। ঠাকুেরর সিহত েবদ-েবদাn, ভাগবত-গীতা pভৃিত 
িবষেয় তাঁহার গূঢ় আেলাচনা হiত। pায়ঃশi িতিন ঠাকুরেক sগৃেহ িনমntণ কিরয়া খাoয়াiেতন। ঠাকুেরর pিত 
তাঁহার গভীর dা eবং িন ল িব াস িছল। িকnt েগাঁড়ািমর জনয্ িতিন েকশবচnd েসেনর িনকট ঠাকুেরর যাতায়াত 
পছn কিরেতন না। কমর্ eবং ধমর্ তাঁহার জীবেন সমাnরাল ভােব চিলয়ািছল। 
 
        কািলদাস সরকার -- iিন জৈনক bাhভk eবং েকশবচnd েসেনর aনুগামী িছেলন। iিন bাhসমােজ 
ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। 
 
        কালী [কালীpসাদ চnd] (2.10.1866 -- 8.9.1939) -- কালীpসাদ পরবতর্ী কােল sামী aেভদানn 
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িহসােব পিরিচত। ীরামকৃে র তয্াগী সnয্াসীেদর মেধয্ কালীpসাদ aনয্তম। জn utর কিলকাতার িনমু েগাsামী 
েলেন, মাতা নয়নতারা েদবী। িপতা রিসকলাল চnd “oিরেয়nাল েসিমনারী” sুেলর iংরাজীর িশkক িছেলন। 
কালীpসাদ রিচত কেয়কিট gn: আমার জীবনকথা, কা ীর o িতbেত, পুনজর্nবাদ, েবদাnবাণী, bhিবjান, 
মরেণর পাের, েযাগিশkা, সমাজ o ধমর্, িহn ু ধেমর্ নারীর sান, ীরামকৃ  েsাt রtাকর iতয্ািদ। কালীpসাদ 
েমধাবী ছাt িছেলন। বালয্কাল হiেতi ধেমর্র pিত িবেশষ aনুরাগ থাকােত enাn kাশ aবিধ পড়ােশানা কিরয়া 
আধয্ািtক েpরণায় েলখাপড়া তয্াগ কেরন। েযৗবেনর pারেmi িহn ু শাstািদ aধয্য়ন কেরন eবং pকৃত grর 
সnান কিরেত থােকন। 1884 সােলর মাঝামািঝ eক বnুর পরামেশর্ িতিন দিkেণ ের রামকৃ  সকােশ যান। 
iহার পর কালীpসাদ বhবার রামকৃ  সংsেশর্ আেসন। িনজ aিভpায় aনুযায়ী েযাগচচর্া, ধয্ানধারণা pভৃিতেত 
আtিনেয়াগ কেরন eবং ঠাকুেরর েশষিদন পযর্n েসবা কেরন। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পর েয সকল বয্িk sামী 
িবেবকানেnর েনতৃেt সnয্াস gহণ কেরন, িতিন তাঁহােদর মেধয্ eকজন। িতিন aতয্n িন া eবং কেঠারতার 
সিহত ধয্ান eবং আধয্ািtক পঠন-পাঠেন িনমg থািকেতন। gr াতাগেণর িনকট িতিন িছেলন ‘কালী তপsী’। 
কালীpসাদ ভারেতর সমs তীথর্েkt পদbেজ পিরদশর্ন কেরন। 1896 ী ােb িতিন iংলয্াে র Christo-
Theosophical Society-েত ধমর্িবষেয় বk ৃতা েদন। 1897 ীsােb িতিন আেমিরকায় ‘েবদাn েসাসাiিট’ 
sাপন কেরন eবং 1921 সাল পযর্n েসখােন েবদাn pচার কিরেত থােকন। eiসময় িতিন পা ােতয্র বhেদেশ 
যান eবং বh খয্ািতমান েলােকর সিহত মতিবিনময় কেরন। েpততttিবদ িহসােবo িতিন িবেদেশ খয্ািতলাভ 
কেরন। 1921 ী ােb কিলকাতায় িফিরয়া িতিন ‘রামকৃ  েবদাn েসাসাiিট’ sাপন কেরন। ei ‘েসাসাiিট’র 
মাধয্েম eবং তাঁহার pকািশত “িব বাণী” পিtকার মাধয্েম ীরামকৃে র বাণী o ভাবদারােক িদেক িদেক pচার 
কেরন। 1925 ী ােb িতিন দািজর্িলঙ-e ‘রামকৃ  েবদাn আ ম’ pিত া কেরন। 1937 সােল ঠাকুেরর 
জnশতবািশর্কী uপলেk কিলকাতা টাuন হেল আেয়ািজত ধমর্সভায় িতিন সভাপিতt কেরন। 1939 ী ােb 73 
বৎসর বয়েস কিলকাতার েবদাn আ েম তাঁর েদহাn হয়। 
 
        কালীিক র -- iিন eকজন তািntক সাধক িছেলন। aচলানেnর pসে  (9-9-83) ী ীঠাকুর iঁহােদর 
সাধনার কথা uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        কালীকৃ  -- ভবনােথর বnু। দিkেণ ের ী ীঠাকুেরর জnমেহাৎসব িদবেস গান গািহয়ািছেলন (11-3-
83)। 
 
        কালীকৃ  ভ াচাযর্ -- কথামৃত-pেণতা মাsারমশাi -- মেহndনাথ gেpর িবেশষ বnু। িবদয্াসাগর 
কেলেজর সংsৃত ভাষা o সািহেতয্র pধান aধয্াপক। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ হয় 1882-েত দিkেণ ের। 
মেহndনাথ gp তাঁহােক ঁিড়র েদাকান েদখাiবার aিছলায় দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ হািজর কেরন eবং ঠাকুরেক 
বnুিটর িবষেয় uপেরাk ঘটনা জানান। ঠাকুর সহােসয্ কালীকৃ েক ভজনানn o bhানেnর সুরার িবষেয় িকছু 
uপেদশ েদন। কালীকৃে র েসiিদন ঠাকুেরর মুেখ eকিট গান িনবার েসৗভাগয্ হiয়ািছল। 
 
        কালীপদ েঘাষ (1849 - 1905) -- ‘দানা-কালী’ নােম ীরামকৃ  সে  পিরিচত। ঠাকুর ীরামকৃে র 
িবেশষ কৃপাpাp গৃহীিশষয্। utর কিলকাতার শয্ামপুকুের pিসd েঘাষ েকাmানীেত চাকুরী কিরেতন। pথম দশর্ন 
1884 ী ােb দিkেণ ের। নয্াটয্াচাযর্ িগিরশচnd েঘােষর সিহত তাঁহার খুব hদয্তা িছল। ভkগণ iঁহােদর 
diজনেক eকেt জগাi মাধাi বিলেতন। িতিন বh গান িলিখয়ািছেলন যাহা “রামকৃ  স ীত” নােম pকািশত 
হয়। sামী িবেবকানn তাঁহােক ‘দানা’ বিলয়া সেmাধন কিরয়ািছেলন। ভাগয্বান কালীপদর িজhায় ঠাকুর “কালী” 
নাম িলিখয়া িদয়ািছেলন eবং ঠাকুর তঁহােক িবেশষ কৃপাদান কেরন। েসiিদনi aযািচতভােব কালীপদর 
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শয্ামপুকুেরর বািড়েত ঠাকুর pথম ভাগমন কিরয়া পুনরায় দিkেণ ের িফিরয়া আেসন। কালীপদর বািড়েত ঠাকুর 
আরo কেয়কবার ভাগমন কেরন eবং কাশীপুের “কlতr” হoয়ার িদেনo কালীপদর বkঃsশর্ কিরয়া 
তাঁহােক আশীবর্াদ কেরন। সুগায়ক, েবহালা o বংশীবাদক কালীপদর বাঁশী িনয়া eকদা ঠাকুর সমািধs 
হiয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল েবাmাiেত aবsানকােল ীরামকৃে র তয্াগী সnানগণ তাঁহার গৃেহ aিতিথ হiেতন। 
ঠাকুর ীরামকৃে র eকিন  ভk কালীপদ েঘাষ কিলকাতােতi েদহতয্াগ কেরন। 
 
        ‘িকর য়ী’ েলখক -- রাজকৃ  রায়, নেরndনােথর বnু। শয্ামপুকুের ীরামকৃ েদেবর সিহত রাধাকৃ  
িবষেয় আেলাচনা কেরন। 
 
        িকেশারী (1859 - 1931) -- [িকেশারীেমাহন gp] ীম’র েছাট ভাi, কিলকাতায় জn। ঠাকুর 

ীরামকৃে র গৃহীভk। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ দিkেণ ের (1882-83)। বাসsান 13, grpসাদ েচৗধুরী 
েলন, কিলকাতা-6। ঠাকুেরর pিত িবেশষ aনুরাগবশতঃ িনয়িমত দিkেণ ের যাতায়াত কিরেতন eবং সুেযাগ 
পাiেলi ঠাকুেরর েসবা কিরেতন। সুগায়ক eবং সুকে র aিধকারী। ঠাকুেরর সmুেখ গান কিরেতন। ঠাকুরo 
তাঁহার গান পছn কিরেতন। bাhসমােজর সিহত তাঁহার ঘিন তা িছল। কিলকাতাs দিজর্পাড়ার ডাkার িব নাথ 
gেpর কনয্া রাধারাণীেক িতিন িববাহ কিরয়ািছেলন। িকেশারী আজীবন ঠাকুেরর pিত dাশীল িছেলন। েশষ বয়েস 
িতিন eকাকী কিলকাতার বািড়েত বাস কিরেতন eবং তপসয্ায় িনযুk থািকেতন। েসiখােনi িতিন েদহতয্াগ 
কেরন। 
 
        কুiন [মহারানী িভেkািরয়া] (1819-1901) -- 1819 ী ােb জngহণ কেরন। িপতা eড্oয়াডর্ 
iংলয্াে র রাজা তৃতীয় জেজর্র চতুথর্ পুt িডuক aব েকn নােম পিরিচত eবং মাতা সয্াকs েকাবােগর্র িডuক 
তনয়া েমিরয়া লুiসা। 1837 ী ােb 28েশ জুন “েgট িbেটন o আয়ালর্য্াে র রানী” uপািধ লiয়া িতিন 
iংলয্াে র িসংহাসেন আেরাহন কেরন। তাঁহার রাজtকােল েদেশ শািn o শৃ লা sািপত হiয়া েgট িbেটন 
kমতার সেbর্াc িশখের unীত হয়। ei সময় iংলে  িশlিবpব সmn হয় eবং সাmােজয্র pসার ঘেট। িশl, 
িবjান o সািহতয্ pভূত unিত হoয়ায় 1880-র দশক iিতহাস o সািহেতয্ ‘িভেkািরয়ান যুগ’ নােম aিভিহত 
হয়। 1858 ী ােb রানী িভেkািরয়ার েঘাষণানুসাের i  iি য়া েকাmািনর িনকট হiেত ভারেত শাসনভার 
iংলে ীর হেs হsাnিরত হয়। 1887 ী ােb িভেkািরয়া ‘ভারতসmাjী’ uপািধেত ভূিষত হন। েকশবচnd েসন 
মহারানীর সিহত সাkাৎ কিরয়া তাঁহার সমাদর লাভ কেরন -- ী ীঠাকুর কথামৃেত iহা uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        ককু সােহব [েরভাের  েজােসফ কুক] (1838 - 1901) -- আেমিরকার িনu iংলয্াে র েpােটsয্াn 
সmpদােয়র ধমর্ pচারক। ঊনিবংশ শতাbীর েশষভােগ আেমিরকায় েয uদারপnী ধমর্মত pচিলত িছল িতিন েসi 
ধমর্মেতর pচারক। িতিন iেয়ল, হারভাডর্ eবং জামর্ানীেত িশkাpাp হন। কমর্সূেt aধয্াপক িছেলন। বাgী 
িহসােবo পিরিচত। ‘oিরেয়n’ নামক পুsক pেণতা। িতিন ‘ি মn েটmল’ (Tremont Temple) eবং ‘ol 
সাuথ িমিটং হাuস’ (Old South Meeting House) e দীঘর্ পঁিচশ বৎসর কাল েয বk ৃতা েদন তা পরবতর্ী 
কােল Monday Lectures নােম 11 খে  pকািশত হয়। ভারতবষর্ মেণর সময় bাhেনতা েকশবচnd েসেনর 
সিহত পিরচয় ঘেট। 1893 ী ােb িবেবকানn আেমিরকা মণকােল েয সমs বয্িkেদর সিহত পিরিচত 
হiয়ািছেলন েজােসফ কুক তাঁহােদর মেধয্ aনয্তম। eকমাt েজােসফ কুকুi sামীজীর gr ীরামকৃ েদেবর 
দশর্ন লাভ কেরন। িকnt তঁহারা পরsর েকহi কাহােকo eকথা বেলন নাi। 1882 ী ােb েজােসফ কুক pাচয্ 
পির মেণ আেসন। ভারতবষর্ মেণর সময় bাhেনতা েকশবচnd েসেনর সিহত পিরচয় হয় eবং েসi পিরচয় 
kমশঃ hদয্তায় পিরণত হয়। েকশবচnd sীমাের কিরয়া দিkেণ ের 1882 ী ােb 23েশ েফbrয়াির ঠাকুরেক 
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দশর্ন কিরেত আসার সময় েরভাের  কুক eবং আেমিরকার পাdী িমস িপগটেক সে  িলয়া আেসন। েসিদন 
ঠাকুরেক sীমাের িলয়া গ াবেk মণ করার সময় কুকসােহবo uপিsত িছেলন। কুকসােহব েসখােন ঠাকুেরর 
ধমর্িবষয়ক pসে র eবং তাঁহার সমািধs হoয়ার sগর্ীয় দৃেশয্র সাkী িছেলন। ী মতাবলmী যুবক েজােসফ 
কুেকর কােছ ei মহাপুrেষর সমািধ দশর্ন aভাবনীয় িছল। েরভাের  কুক iহােত যারপরনাi aিভভূত o িবিsত 
হiয়ািছেলন। তাঁহার ei aপূবর্ aনুভূিতর কথা 1886 ী ােb pকািশত ‘িদ iি য়ান িমরর’ পিtকােত িলিপবd 
আেছ। িশকােগা ধমর্মহাসভায় কুকসােহেবর বk ৃতার মেধয্ pস kেম েলিড ময্াকেবেথর জঘনয্ পাপ kালন 
eকমাt ী  ধেমর্i সmব -- ei কথার utরsrপ sািমজীর িবখয্াত uিk: -- "Ye are the children of 
God .... Sinners! It is a sin to call a man so.'' 
 
        কু বাবু -- iিন eকজন েসৗখীন aিভেনতা িছেলন। ‘নববৃnাবন’ নাটেক ঠাকুর iঁহার পাপপুrেষর aিভনয় 
েদিখয়ািছেলন eবং পােপর aিভনয় করা ভাল নয় -- iহাo মnবয্ কিরয়ািছেলন। 
 
        কুমার গেজndনারায়ণ (কুমার গেজndনারায়ণ ভূপ) -- iিন কুচিবহার-রাজপিরবােরর সnান। 
েকশবচnd েসেনর জামাতা কুমার নৃেপndনারায়ণ ভূেপর আtীয়। পরবতর্ী কােল েকশবচnd েসেনর িdিতয়া কনয্া 
সািবtী েদবীর সিহত িববাহ হয়। 1181 ী ােb নৃেপndনারায়েণর জাহােজ কিরয়া িতিন েকশবচnd eবং তঁহার 
স ীেদর সিহত দিkেণ ের যান eবং ঠাকুেরর পূতস  লাভ কেরন। তাঁহার সােহবী েপাষাক ীরামকেৃ র দৃি  
আকষর্ণ কিরয়ািছল। 
 
        কুমার িসং (কঁুয়ার িসং) -- ীরামকেৃ র িবেশষ aনুরাগী নানকপnী িশখভk। দিkেণ র-কালীবািড়র 
utর পােশ সরকারী বাrদখানায় িশখৈসনয্গেণর হািবলদার িছেলন। কুঁয়ার িসং ীরামকৃ েক ‘gr নানাক’ jােন 
ভিk কিরেতন eবং pায়i ঠাকুেরর পূতস  লাভ কিরেত আিসেতন। ঠাকুরo তাঁহােক িবেশষ েsহ কিরেতন। কুঁয়ার 
িসং সাধুেভাজন করাiবার সময় ঠাকুরেক িনমntণ কিরেতন, ঠাকুরo সানেn তাহা sীকার কিরেতন। 
 
        কৃ িকেশার (কৃ িকেশার ভ াচাযর্) -- iিন আিড়য়ােদহ িনবাসী সদাচারিন  রামভk সাধক o 

ী ীঠাকুেরর গৃহীভk িছেলন। ীরামকৃ  তঁহার বািড়েত aধয্াtনারায়ণ পাঠ িনেত যাiেতন। তাঁহার “রামনাম 
o িশবনােম” গভীর িব াস িছল। বৃdবয়েস পুtেশােক কাতর হiেলo তাঁহার ভগবৎ িব াস aটুট িছল। 
 
        কৃ দাস পাল (1838 - 1884) -- ‘িহn ু পয্াি য়ট’ পিtকার সmাদক, খয্াতনামা বাgী eবং 
রাজনীিতিবদ। জn কিলকতার কাঁসারীপাড়ায়। িপতা ঈ রচnd পাল। কৃ দাস দিkেণ র-কালীবািড়েত ঠাকুরেক 
দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        কৃ ধন -- iিন eকজন রিসক bাhণ িছেলন। iিন বলরাম-মিnের ঠাকুেরর সংsেশর্ আিসেল ঠাকুর 
iঁহােক রিসকতা ছািড়য়া ঈ েরর পেথ agসর হiেত uপেদশ েদন। 
 
        কৃ ময়ী (কৃ ময়ী বসু) -- বলরাম বসুর বািলকা কনয্া। সাধনার সমেয় পাপপুrষ ী ীঠাকুরেক 
নানাpকার pেলাভন েদখাiয়ািছল। ী ীঠাকুর মােক ডািকেত থাকায় মা ভুবনেমািহনীrেপ েদখা েদন। তাঁহার rপ 
কৃ ময়ীর rেপর মেতা বিলয়া ঠাকুর ulখ কিরয়ােছন। কৃ ময়ী িপতৃগৃেহ বhবার ীরামকৃে র ভাগমন হoয়ােত 
কৃ ময়ীর ঠাকুেরর সংsেশর্ আসার েসৗভাগয্ হয়। ঠাকুর কৃ ময়ীেক িবেশষ েsহ কিরেতন। 
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        েকদার (েকদারনাথ চে াপাধয্ায়) -- ঠাকুেরর িবেশষ কৃপাpাp গৃহীিশষয্। হািলশহর বাসী েকদারনােথর 
আিদ িনবাস ঢাকায়। িতিন ঢাকােত সরকারী aিফেস aয্াকাuেটেnর কাজ কিরেতন। 1880 ী ােb ঠাকুেরর 
দশর্ন লাভ কেরন। েকদারনাথ pথমজীবেন bাhসমাজ, কতর্াভজা, নবসিরক pভৃিত িবিভn সmpদােয় েযাগদান 
কেরন eবং aবেশেষ দিkেণ ের ীরামকৃে র শরণাগত হন। ঢাকায় থাকাকােল ী ীিবজয়কৃ  েগাsামীর সিহত 

ীরামকৃ  িবষেয় তঁহার আেলাচলা হiত। কমর্sল ঢাকা হiেত কিলকাতায় আিসেলi িতিন দিkেণ ের ঠাকুেরর 
িনকট যাiেতন। ঠাকুর নেরndনােথর সিহত েকদারনােথর নানািবষেয় তকর্ বাধাiয়া েবশ আনn uপেভাগ 
কিরেতন। 
 
        েকশব কীতর্নীয়া -- ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র বািড়েত ীরামকৃ েদেবর সিহত iঁহার pথম সাkাৎ হয়। 
eiিদন ীরামকৃ েদবেক কীতর্ন নাiয়ািছেলন। 
 
        েকশবচnd েসন (1838 - 1884) -- কিলকাতার কলুেটালায় েসনবংেশ জn। িপতা পয্ারীেমাহন েসন। 
মাতা সারদাসুnরী েদবী। 1857 ী ােb মহিষর্ েদেবndনােথর িনকট দীkাgহণ, পরবতর্ীকােল bাhসমােজর েনতা 
eবং নবিবধান bাhসমােজর pিত াতা। েকশবচnd েসন pিণত gn -- সতয্িব াস, জীবনেবদ, সাধু-সমাগম, 
ৈদিনক pাথর্না, মােঘাৎসব, iংলে  েকশবচnd েসন, নবসংিহতা iতয্ািদ। ‘পরমহংেসর uিk’ নামক gেnর 
সংকলক। ীরামকৃে র িবেশষ েsহধনয্। েকশব সmেকর্ ীরামকৃ েদেবর িবখয্াত uিk: eকমাt েকশেবরi 
ফাতনা ডুিবয়ােছ। ঠাকুেরর সে  pথম সাkাৎ 1875 ী ােb জয়েগাপাল েসেনর বাগান বািড়েত। ei সময় 
হiেত uভেয়র মেধয্ গভীর anর তার সূচনা। 1875 ী ােb ‘iি য়ান িমরার’ পিtকােত িতিন pথম ঠাকুেরর 
কথা pকাশ কেরন। iহাi জনসাধারেণর িনকট ীরামকৃ েদব সmেn pথম pচার। েকশেবর “কমল-কুটীর” 
নামক বাটীেত (বতর্মােন িভেkািরয়া insিটিটuশন) ঠাকুর কেয়কবার ভাগমন কিরয়ািছেলন eবং eiখােনi 

ীরামকৃে র pথম েফােটা েতালা হয়। aতয্িধক পির েম িতিন ভgsাsয্ হন। তাঁহার aসুsতার সংবাদ পাiয়া 
ঠাকুর তাঁহার বািড়েত িগয়ািছেলন। েকশবচেndর মৃতুয্সংবাদ িনয়া ঠাকুর মমর্াহত হiয়ািছেলন। 
 
        েকশব েসেনর মা [ ীমিত সারদাসnুরী েদবী (েসন)] -- 1809 সােল গিরফায় জn। বাসsান 
কিলকাতার কলেুটালায়, 1883 সােল সারকুলার েরােড aবিsত “কমল-কুটীর”-e (বতর্মােন িভেkািরয়া 
in িsিটuশন) ঠাকুেরর দশর্ন লাভ কেরন। পরবতর্ী কােল িতিন দিkেণ ের কেয়কবার ঠাকুরেক দশর্ন 
কিরয়ািছেলন। েকশেবর মৃতুয্র েশাকাতুরা সারদাসুnরীেক ঠাকুর নানা uপেদশ দােন eবং স ীতািদেত সাntনা 
িদেতন। সারদাসুnরী েদবী ঠাকুরেক aিতশয় ভিk কিরেতন eবং ঠাকুরo তাঁর ভিkর pশংসা কিরেতন। 
 
        েকাnগেরর গায়ক -- hগলী েজলার েকাnগর িনবাসী জৈনক ucা  স ীেতর গায়ক। দিkেণ ের 
ঠাকুরেক নানাpকার কােলায়ািত গান নাiয়া মুg কিরয়ািছেলন। 
 
        kীেরাদ (kীেরাদচnd িমt) -- ীরামকৃে র বালক ভk। কথামৃত pেণতা মেহndনাথ gেpর ছাt। 
ঠাকুেরর তয্াগী সnান sামী সুেবাধানেnর সহপাঠী। kীেরাদ সmেকর্ ঠাকুর খুব uc ধারণা েপাষণ কিরেতন eবং 
তাঁহােক aতয্n েsহ কিরেতন। kীেরােদর pিত যt েনoয়ার জনয্ িতিন মাsারমশাiেক িনেদর্শo িদেতন। kীেরাদ 
বরাবরi ঠাকুেরর িবেশষ aনুরাগী ভk িছেলন। aসুs aবsায় ঠাকুর যখন কাশীপুের aবsান কেরন েসi সময়o 
kীেরাদ ঠাকুেরর কােছ িনয়িমত যাতায়াত কিরেতন। 
 
       kুিদরাম চে াপাধয্ায় (1775 - 1843) -- iিন ীযুk মািণকরাম চে াপাধয্ােয়র েজয্  পুt; eবং 
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ীরামকৃ েদেবর িপতা। বাসsান েদের gাম। kুিদরােমর stী চndমিণ েদবী। kুিদরাম aিতশয় ধমর্পরায়ণ, িনভর্ীক, 
সতয্িpয় িছেলন। ীযুk kুিদরাম বয়ঃpািpর সিহত aথর্কারী েকানrপ িবদয্ায় পারদিশর্তা লাভ কিরয়ািছেলন 
িকনা জানা যায় না। িকnt সতয্িন া, সেnাষ, kমা, তয্াগ pভৃিত েয gণসমূহ সdbাhেণর sভাবিসd হoয়া কতর্বয্ 
বিলয়া কিথত আেছ, িতিন oi সকল gেণর aিধকারী িছেলন। ীরামচেndর pিত ভিk তাঁহােত িবেশষ pকাশ িছল 
eবং িতিন িনতয্কৃতয্ সnয্াবnনািদ সমাপন কিরয়া pিতিদন পু চয়নপূবর্ক রঘুবীেরর পূজােn জলgহণ কিরেতন। 
িন া o সদাচােরর জনয্ gামবাসীরা তাঁহােক িবেশষ ভিk o সmান কিরত। কিথত আেছ েয, সতয্িন ার জনয্ 
pজাপীড়ক জিমদার kুিদরামেক সবর্sাn কিরয়া sgাম হiেত িবতািড়ত কেরন। সতয্রkার জনয্ kিত sীকার 
কিরয়াo ei aতয্াচার aিবচার kুিদরাম sীকার কেরন। ী ীঠাকুেরর জেnর পূেবর্ 1281 সােল, গয়ােkেt 
িপতৃপুrষেদর িপ দােনর পের kুিদরাম নবদূবর্াদল শয্াম েজয্ািতমর্য়তনু eক পুrষেক sেp দশর্ন কেরন eবং 
পুtrেপ kুিদরােমর গৃেহ তাঁহার জngহণপূবর্ক তাঁহার েসবা gহণ করার কথা জািনেত পােরন। kুিদরােমর 
জীবেনর বh ঘটনায় তাঁহার গভীর ধমর্িব াস o ভগবৎ পিরচয় পাoয়া যায়। eকবার aভী েদব ীরামচndrেপ 
তাঁহােক েদখা েদন eবং তাঁহার েসবাgহেণর aিভলাষ জানান। sেpর িনেদর্শ aনুযায়ী kুিদরাম ‘রঘুবীর’ 
শালgামিশলা লাভ কেরন eবং গৃহেদবতাrেপ pিত াপূবর্ক িনতয্পূজা কিরেত লািগেলন। kমশঃ kুিদরােমর 
hদেয় শািn, সেnাষ o ঈ র িনভর্রতা িনরnর pবািহত হiেত থােক eবং তাঁহার েসৗময্ শাn মুখদশর্েন 
gামবাসীরা ঋিষর নয্ায় তাঁহােক ভিk dা কিরেত থােকন। তাঁহার েদবভিk eত গভীর িছল েয eকবার িতিন 
বhদূর পথ aিতkম করার পর aসমেয় নূতন িবlপt দশর্েন গnবয্sেল যাoয়া sিগত রািখয়া গৃেহ pতয্াবতর্ন 
কেরন eবং িবlপt িদয়া িশবপূজা কিরয়া পরম তৃিp লাভ কেরন। বালক গদাধর যখন সাতবৎসেরর তখন িবজয়া 
দশমীর িদন kুিদরাম েদহতয্াগ কেরন। পিরণত বয়েসo ঠাকুর ভkেদর িনকট মােঝ মােঝ িপতা kুিদরােমর 
ধমর্িন ার কথা sরণ কিরেতন। 
 
        খড়দেহর িনতয্ানnবংশীয় েগাsামী -- sার িথেয়টাের ৈচতনয্লীলা দশর্নকােল িতিন ঠাকুেরর সে  
েদখা কিরয়ািছেলন। ঠাকুর তঁহার সিহত সেsহ বয্বহার কিরয়ািছেলন। iিন খুব বড় পি ত eবং iঁহার িপতাo বড় 
ভk িছেলন। িপতা শয্ামসুnেরর pসাদ িদয়া ঠাকুেরর েসবা কিরয়ািছেলন। 
 
        েখলাৎচnd েঘাষ (রামেখলাৎ েঘাষ) -- জn কিলকাতার পাথুিরয়াঘাটায়। িবিশ  দানশীল জিমদার। 
দীঘর্িদন কিলকতার aৈবতিনক িবচারক, জািsস aফ িদ িপস eবং সনাতন ধমর্রিkণী সভার িবিশ  সদসয্ 
িছেলন। কিলকাতার ধমর্তলা a েল তাঁর নােম eকিট uc iংরাজী িবদয্ালয় আেছ। েখলাৎ েঘােষর সmnীর 
আমntেণ 1883 ী ােbর 21েশ জুলাi ঠাকুর কেয়কজন ভkসহ েখলাৎ েঘােষর বািড়েত পদাপর্ণ কেরন eবং 
ভগবৎ pস  কেরন। 
 
        গ াধর [গ াধর গে াপাধয্ায়] (30।9।1864 -- 7।2।1937) -- গ াধেরর জn কিলকতার 
আিহরীেটালায়। িপতা ীমn গে াপাধয্ায়। গ াধর পরবতর্ী-জীবেন sামী aখ ানn নােম ীরামকৃ  সে  
সুপিরিচত। ীরামকৃে র তয্াগীিশষয্েদর aনতয্ম। সmবত 1877 ী: বাগবাজাের দীননাথ বসুর গৃেহ িতিন pথম 

ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। সে  বালয্বnু হিরনাথ িছেলন। ei হিরনাথ পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  সে  sামী 
তুরীয়ানn নােম িরিচত। iহার পের 1882 aথবা 1884 ী ােb দিkেণ ের িতিন ীরামকৃে র সংsেশর্ 
আেসন। sামী aখ ানেnর রিচত gেnর মেধয্ ‘িতbেতর পেথ িহমালেয়’ eবং ‘sৃিতকথা’ uেlখেযাগয্। তাঁহার 
েলখা সজীব, সেতজ o সাবলীল। 1925 সােল রামকৃ  মঠ o িমশেনর সহ-aধয্k eবং 1934 সােল aধয্k 
rেপ gr দািয়tভার gহণ কেরন। জীবেনর েশষিদন পযর্n ei পেদ আসীন িছেলন। 
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        গ াpসাদ (গ াpসাদ েসন) (1231 - 1302 ব াb) -- ঢাকা েজলার utরপাড় েকামরপুকুর gােম 
গ াpসাদ েসেনর জn। িপতার নাম নীলাmর েসন। িপতার িনকট আয়ুেবর্দ শাst aধয্য়ন কিরয়া 1249 ব ােb 
কিলকাতার কুমারটুলীেত িচিকৎসা আরm কেরন। তৎকালীন ভারেতর বh িবিশ  বয্িkগেণর মেধয্ রামকৃ েদবo 
তাঁহার িচিকৎসাধীেন িছেলন। iিন pায় প াস বৎসেরর uপর আয়ুেবর্িদক িচিকৎসা কিরয়া বাংলােদেশ কিবরাজী 
িচিকৎসার ধারা pচলন কেরন। 1858 ী ােb দিkেণ ের ীরামকৃ েক িতিন pথম েদিখেত আেসন। 
দিkেণ ের সাধনকােলর pথম aবsায় রানীরাসমিণর জামাতা মথুরবাবুর আhােন iিন ঠাকুেরর িচিকৎসার ভার 
gহণ কেরন। িচিকৎসাশােstর আয়েtর বািহের ঠাকুেরর aেলৗিকক লkণgিল িনরাময় কিরেত বয্থর্ হiয়া াতা 
dগর্াpসােদর মত aনুযায়ী ei বয্ািধেক ‘েযাগজ বয্ািধ’ বিলয়া aিভিহত কেরন। aনয্ সমেয় গ াpসাদ ঠাকুেরর 
রk আমাশয় েরােগর িচিকৎসা কিরয়ািছেলন eবং গ াpসােদর বািড়েতo ঠাকুেরর ভাগমন হiয়ািছল। 
পরবতর্ীকােল, ঠাকুর যখন কিঠন ক েরােগ পীিড়ত হiয়া কিলকাতায় ভk বলরাম বসুর বািড়েত িচিকৎসার জনয্ 
aবsান কিরেতিছেলন, তখন ভkেদর pেচ ায় পুনরায় গ াpসাদেক ঠাকুেরর িচিকৎসা কিরবার জনয্ আনা হয়। 
িকnt গ াpসাদ aনয্ানয্ aিভj কিবরাজগেণর সিহত পরামশর্ কিরয়া জািনেত পােরন েয, েরাগিট dরােরাগয্, 
সািরবার নেহ। 
 
        গ ামায়ী -- iিন বৃnাবেনর িনকট বষর্ানা নামক sােন তপসয্া করেতন। িবেশষ uc aবsাসmnা সািধকা 
িছেলন। সাধারেণ তাঁহােক ীরাধার সি নী লিলতা সখীর aবতার বিলয়া মেন কিরেতন। 1864 ী ােb বৃnাবেন 
ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ হয়। iিন ঠাকুরেক ীরাধার মত ভাবময়ী েদিখয়া তাঁহােক ‘dলালী’ বিলয়া সেmাধন 
কিরেতন। ঠাকুর গ ামায়ীর েসবাযেt মুg হiয়া বৃnাবেন থািকেত icাpকাশ কিরয়ািছেলন িকnt েশষ পযর্n তাহা 
ঘিটয়া oেঠ নাi। 
 
        গণুর মা -- [েযাগীndেমািহনী িব াস] (16।1।1851 -- 4।6।1924) -- েযাগীnd েমািহনী িব াস 

ীরামকৃ  সে  েযাগীন-মা নােম পিরিচত। ীরামকৃে র কৃপাধনয্া। িপতা pসnকুমার িমt। ভk বলরাম বসুর 
বািড়েত 1883 ী ােb িতিন pথম ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। েমেয়র নাম গণু বিলয়া তাঁহােক ‘গণুর মা’ বলা হiত। 

ীসারদা েদবীর সি নী, েসিবকা o aসামানয্া সািধকা েযাগীন-মােক মােয়র ‘জয়া’ বলা হiয়ােছ। iিন 
ী ীঠাকুেররo িকছু েসবা কিরয়ািছলেলন। ী ীমােয়র প তপা bত সাধনােতo িতিন aংশ gহণ কেরন। েযাগীন-

মা ucsেরর সািধকা িছেলন -- eকািধবার তাঁহার সমািধ হয়। েযাগীন-মার aিবরাম তপ যর্ার বh দৃ াn আেছ। 
বৃdাবয়েসo তাঁহার জপধয্ােন pবল aনুরাগ িছল। তাঁহার সূk বুিd o anদৃর্ি র pমাণ pদশর্েনর জনয্ েযন 

ী ীমা aেনক সময় তাঁহার সিহত দীkাথর্ীেদর মntািদ সmেn আেলাচনা কিরেতন। দীন dঃখীেদর pিত তঁহার 
গভীর মমতা িছল। জয়রামবাটী pভৃিত sােন মােয়র জনগেণর েসবািদেতo িতিন যথাসাধয্ aথর্বয্য় কিরেতন। 

ী ীঠাকুেরর িনকট তাঁহার ভগবৎ pস ািদ বণ করার েসাভাগয্ হiয়ািছল। তাহার ফেল ীরামকৃে র জীবনী 
রচনাকােল িতিন sামী সারদানnজীেক pভূত সাহাযয্ কিরয়ািছেলন। stীভkেদর সিহত ীরামকৃে র আলাপ o 
বয্বহারািদর iিতহাস তাঁহার sৃিতশিkবেল aিবকৃতভােব সংরিkত হiয়ািছল -- pেয়াজনsেল hবুh পুনrjীিবত 
হiত। 
 
        গেণশ uিকল -- মথুরবাবুেদর uিকল। তাঁহােদর িবষয় সংkাn কাজ uপলেk আিসয়া দিkেণ ের 
ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। 
 
        িগিরধাির দাস -- গরাণহাটার (িনমতলা sীট) ৈব ব সাধুেদর আখড়ার েমাহn। ষড়ভুজ মহাpভু দশর্ন 
কিরেত ঠাকুর ei আখড়ায় আিসয়ািছেলন। 
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        িগিরশ [িগিরশচnd েঘাষ] (28.2.1844 -- 18.2.1912) -- iিন ব সমােজ pধানতঃ মহাকিব, 
নাটয্কার o নট বিলয়া pিসd; িকnt ীরামকৃ -ভkম লীেত িতিন eকিন  ভিk o িব ােসর মূিতর্ eবং ঠাকুেরর 
aৈহতুকী কৃপার aপূবর্ িনদশর্ন। কিলকাতা বাগবাজার িনবাসী িগিরশচnd েঘাষ বালয্াবsায় িপতৃমাতৃহীন হoয়ায় 
uc ৃ ল হেয় পেড়ন। pথেম পাঠশালায়, পের েগৗরেমাহন আেঢয্র sুেল o েহয়ার sুেল পড়া না কেরন। 1862 

ী ােb পাiকপাড়া sুল হiেত enাn পরীkা েদন। বালয্কাল হiেত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত aতয্n আgেহর 
সিহত পঠেনর ফেল ভারতীয় সভয্তা o সংsৃিতর pিত তাঁহার গভীর anদৃর্ি  গিড়য়া oেঠ। পরবতর্ী কােল িনেজর 
aদয্বসায় o িন ার gেণ pখয্াত নট, নাটয্কার o কিবrেপ pিতি ত হন eবং “মহাকিব” uপািধ aজর্ন কেরন। 
িতিন েদশেpিমক eবং সমাজসংsারক িছেলন। বাংলা নাটয্ আেnালেনর পুেরাধা িগিরশচnd বাংলা নাটেকর eক 
নূতন িদগn uেnাচন কেরন। সারা জীবেন pায় 80িট েপৗরািণক, ঐিতহািসক, সামািজক নাটক রচনা কেরন। 
iহার মেধয্ ulখেযাগয্ ৈচতনয্লীলা, িবlম ল, pফুl, দkযj, পা েবর ajাতবাস, পা বেগৗরব, জনা, 
িসরাজেdৗলা pভৃিত। িগিরশচnd দীননাথ বসুর গৃেহ ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন। pথেম িতিন েকৗতূহলবশতঃ 
তাঁহােক েদিখেত যান। eকজন িবপথগামী বয্িk সাধুেলােকর সংsেশর্ আিসয়া িকভােব পিবt হiেত পাের -- 
িগিরশচnd তাহার jলn uদাহরণ। ঠাকুেরর aতয্িধক েsহ, aেশষ কৃপা eবং সুমধুর p য় তাঁহার েkদাk 
জীবেনর েমাড় সmণূর্ ঘুরাiয়া িদয়ািছল। ীরামকৃ  তাঁহােক ‘ৈভরব’ আখয্া িদয়ািছেলন। ীরামকৃে র aবতারেt 
তাঁহার jলn িব াস িছল eবং িতিন েয জীেবর মুিkকেl ধরায় aবতীণর্ হiয়ােছন eকথা pচার কিরেতন। 

ীরামকৃ  বিলেতন েয, িগিরেশর পাঁচিসেক পাঁচ আনা িব াস। ীরামকৃ  তাঁহার রিচত ‘ৈচতনয্লীলা’ নাটক 
েদিখয়া ভাবািব  হন eবং ীৈচতেনয্র ভূিমকায় aিভেনtী িবেনািদনীেক আশীবর্াদ কেরন। iহা ছাড়া িগিরেশর aনয্ 
কেয়কিট নাটকo িতিন েদেখন। জীবেনর aিnম পেবর্ িগিরশ সবর্দা ঠাকুেরর নাম gণকীতর্ন কিরেতন। তাঁহার 
বয্িkেtর েচৗmকsেশর্ সকেলi aিভভূত হiয়া যাiেতন। িগিরেশর জীবন বুিঝেত েগেল েযমন ীরামকৃ েক বাদ 
েদoয়া চেল না, ীরামকৃে র aপার কrণা বুিঝেত হiেল িগিরেশর জীবনo েতমিন aপিরহাযর্। 
 
        িগরীnd (িগরীndনাথ িমt) -- কিলকাতা িসমুিলয়াবাসী িগরীnd িমt ীরামকৃে র aনয্তম গৃহীভk 
সুেরndনাথ িমেtর াতা। 1881 সােল iিন দিkেণ ের pথম ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। pথম দশর্েনi ীরামকৃ েক 
শ র, বুd eবং ৈচতনয্েদেবর সমকk িহসােব aনুভব কেরন। িতিন pথেম bাhধেমর্ eবং িনরাকার সাধনায় 
িব াসী িছেলন। ীরামকৃে র সংsেশর্ আিসয়া িহn ু ধেমর্র গূঢ় তtt সmেকর্ aবিহত হন। িগরীnd সুেরndনােথর 
সিহত বhবার ীরামকৃে র সািnেধয্ আেসন। 
 
        িগরীnd েঘাষ -- পাথুিরয়াঘাটায় বািড়। ষড়িরপু দমেনর জনয্ oigিলেক ভগবৎমুখী কিরয়া েদoয়ার কথা 
িগরীnd বিলয়ািছেলন। ei pসে  ঠাকুর িগরীেndর কথা uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        েগাপাল িমt -- রামচnd দt o মেনােমাহন িমেtর সে  িতিন ীরামকৃ েদবেক দিkেণ ের pথম দশর্ন 
কেরন 13i নেভmর 1879। ঠাকুেরর দশর্ন পাiয়া িতিন মুg হiয়ািছেলন। pিত রিববাের েগাপাল ঠাকুরেক দশর্ন 
কিরেত যাiেতন। 
 
        েগাপাল েসন -- বরাহনগরবাসী ভগবৎভk যুবক। ঠাকুেরর সিহত pথম দশর্ন 1864 ী ােb 
দিkেণ ের। িতিন দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত কিরেতন eবং ঈ রীয় ভােব আিব  হiেতন। ভাবাবsায় 
iঁহােক ঠাকুর sশর্ কিরয়ািছেলন। জীবনমুk aবsায় সংসার িবষবৎ মেন হoয়ায় আtহতয্া কিরয়া েদহতয্াগ 
কেরন। েগাপাল েসেনর আtহতয্ার সংবােদ ঠাকুর বিলয়ািছেলন েয, ঈ র দশর্ন কিরবার পর যিদ েকu েscায় 
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শরীর তয্াগ কের, তেব তাহােক আtহতয্া বেল না। 
 
        েগাপােলর মা -- [aেঘারমিণ েদবী] (1822 - 1906) -- 24 পরগণা েজলার কামারহািটেত eক 
দিরd bাhেণর ঘের জn। িপতার নাম কাশীনাথ েঘাষাল। নয়-দশ বৎসর বয়েস তাঁহার িববাহ হয়। al বয়েস 
িনঃসnান aবsায় িবধবা হiবার পর কুলgrর dারা ‘েগাপাল মেnt’ দীিkতা হন। মুি ত মsেক সািধকা aবsায় 
কামারহািট gােম দtেদর ঠাকুর বািড়েত বাস কিরেতন। 1852 ী াb হiেত দীঘর্ 30 বৎসর ei সািধকা 
জপতেপর সাহােযয্ িসdা হন। 1884 ী ােb ী ীরামকৃ  পরমহংসেদেবর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। 
eকিদন গভীর রােt জেপর সময় aেঘারমিণ সহসা ীরামকৃে র দশর্ন পান eবং তাঁহার হাতিট ধিরবার সে  
সে i তঁহার sােন েগাপােলর নয্ায় বালক মূিতর্ দশর্ন কেরন। iহার পর িতিন দিkেণ ের বhবার আিসয়া ঠাকুরেক 
দশর্ন কেরন। িতিন ঠাকুেরর মেধয্ েগাপােলর মূিতর্ দশর্ন কেরন। ী ীঠাকুরo তাঁহােক যেশাদাjােন সmান 
কিরেতন। তখন হiেতi িতিন ‘েগাপােলর মা’ নােম aিভিহত হন। aেঘারমিণ ভিগনী িনেবিদতােক ‘নেরেনর 
েমেয়’ বিলয়া ডািকেতন। aিnমাকােল িনেবিদতা তাঁহার aেনক েসবা কিরয়ািছেলন। 
 
        েগাপী দাস -- েখাল বাদক। ী ীঠাকুেরর গােনর সে  সংকীতর্েন েখাল বাজাiয়ািছেলন। 
 
        েগািবn চাটুেযয্ -- ঠাকুর pথম কিলকাতায় আিসয়া ঝামাপুকুের iঁহােদর বািড়েত িছেলন। 
 
        েগািবn পাল -- ঠাকুর ীরামকৃে র বরাহনগর িনবাসী তrণ ভk। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ 1864-
েত, দিkেণ ের। ী ী ঠাকুেরর িনকট দিkেণ ের আিসেতন। iিন ভগবৎ ভk িছেলন eবং al বয়েস েদহরkা 
কেরন। 
 
        েগািবn মুেখাপাধয্ায় -- ঠাকুর ীরামকৃে র েsহধনয্ পরমভk। iিন চিbশ পরগণা েজলার 
েবলঘিরয়ার aিধবাসী। েদoয়ােনর পেদ িনযুk eক সmাn বয্িk িছেলন। ভিkমান েগািবn ঠাকুেরর pিত aতীব 
আকষর্েণ দিkেণ ের আিসেতন। ঠাকুরo তাঁহােক aিতশয় েsহ কিরেতন। 1883 ী ােb ঠাকুর তাঁহার 
েবলঘিরয়ার বািড়েত ভাগমন কেরন eবং সংকীতর্েন নৃতয্ কিরয়া pসাদ gহণ কিরয়ািছেলন। কীতর্েনর সময় 
ঠাকুর সমািধs হiয়ািছেলন। 
 
        েগািবn রায় -- সুফী সmpদায়ভুk েগািবn রায় আরবী, পারসী ভাষায় সুপি ত িছেলন। নানাধেমর্র বh 
শাstgn পাঠ কিরয়া িতিন aবেশেষ iসলাম ধেমর্র uদার মতবােদ আকৃ  হন eবং তাহােতi আtিনেয়াগ কেরন। 
িতিন েকারাণ পােঠ িনমg থািকেতন eবং কেঠার িনয়মানুবিতর্তার সিহত ধমর্চর্া কিরয়া িসিd লােভর পেথ agসর 
হiয়ািছেলন। 1866 ী ােb দিkেণ ের ঠাকুেরর সে  তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। িতিন eকদা দিkেণ েরর 
প বটীর িনকট সাধনার sান িনবর্াচন কেরন। েসi সময় ঠাকুর তাঁহার ধমর্িন া eবং ভগবৎেpেম আকৃ  হন। 
তাঁহার সিহত ধমর্ােলাচনা কিরয়া িতিন েমািহত হন eবং তাঁহার িনকট দীkা gহণ কিরয়া iসলাম ধমর্ সাধন কিরয়া 
মহmেদর দশর্ন লাভ কেরন। 
 
        েগা  -- েখালবাদক। iঁহার বাহনা িনয়া ী ীঠাকুেরর েরামা  হiয়ািছল। সুেরেndর বািড়েত িতিন েখাল 
বাজাiয়ািছেলন। 
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        েগৗরী পি ত (েগৗরীকাn ভ াচাযর্) -- বাঁকুড়া েজলার inাস gােমর বািসnা। বীরাচারী তািntক সাধক, 
তাঁহার িকছু িসdাi িছল। 1865 ী ােb দিkেণ ের ঠাকুেরর সে  তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। শাstীয় pমােণর 
িভিtেত ী ীঠাকুেরর আধয্ািtক aবsা িনধর্ারেণর uেdেশয্ মথুরবাবু দিkেণ ের eকিট সভা আhান কেরন। ei 
সমেয় েগৗরী পি ত ঠাকুরেক aবতারগেণর uৎসsল বিলয়া েঘাষণা কেরন (1870)। ী ীঠাকুেরর সািnেধয্ িদন 
িদন তাঁহার মন পাি তয্, েলাকমানয্, িসdাi pভৃিত সকল বstর pিত বীতরাগ হiয়া ঈ েরর ীপাদপd aিভমুখী 
হiেত থােক। েগৗরী িদন িদন ঠাকুেরর ভােব েমািহত হiয়া তাঁহার সmণূর্ aনুরাগী হiয়ািছেলন। ধীের ধীের 
ঠাকুেরর িদবয্স লােভ তাঁহার তীb ৈবরাগয্ হয়। eকদা িতিন সজল নয়েন ী ীঠাকুেরর িনকট িবদায় gহন কিরয়া 
িচরতের গৃহতয্াগ কেরন। বh aনুসnােনo iহার পর েগৗরী পি েতর সাkাৎ পাoয়া যায় নাi।  
 
        েগৗরী মা (1857 - 1938) -- ঠাকুর ীরামকৃে র কৃপাধনয্া stীভk। pকৃত নাম মৃড়ানী বা rdাণী। 
িপতা পাবর্তীচরণ চে াপাধয্ায়। মাতা িগিরবালা েদবী। তঁহার িপতৃগৃহ িছল হাoড়ার িশবপুর a েল। িকnt িতিন 
মাতুলালয় ভবানীপুের জngহণ কেরন। পরবতর্ী জীবেন ‘সnয্াস’ gহেণর পর মৃড়ানীর নাম “েগৗরীপুরী” হoয়ায় 
ভkসমােজ িতিন ‘েগৗরী-মা’ নােম পিরিচতা হন। িকnt ঠাকুর o ী ীমােয়র কােছ িতিন িছেলন ‘েগৗর দাসী’। 
েগৗরী-মার বয্িkt িছল aতুলনীয়। তাঁহার eকিন তা, সাহস eবং শিk সকেলর dার েযাগয্ বয়স বৃিdর সে  
সে i আtীেয়রা তাঁহার িববােহর বয্বsা করায় িতিন iহােত pবল আপিt জানান eবং িববােহর রােt বািড় 
হiেত পলায়ন কেরন। aতঃপর িতিন গলায় দােমাদর িশলা লiয়া পাগিলনীর নয্ায় দীঘর্ uিনশ বৎসর 
নানাতীথর্sােন ঘুিরয়া তপসয্া কিরেত থােকন। নানা তীথর্ মণ কােল হিরdােরর পেথ eকদল সnয্াসী o 
সnয্ািসনীর সিহত িমিলত হন, ei সাধুসে i িতিন “েগৗরী-মায়ী” নােম aিভিহতা হন। 1882 সােল দিkেণ ের 

ীরামকৃে র সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। ঠাকুরেক দশর্ন কিরয়া o তাঁহার কথা িনয়া েগৗরী-মা aিভভূত হন। 
পরম ভাগয্বতী েগৗরী-মা িবিভn সমেয় িবিভnভােব ী ীঠাকুেরর সািnধয্লােভর eবং েসবার aিধকারী হন। 
িকছুকাল িতিন দিkেণ ের ীমা সারদােদবীর সে o বাস কেরন। ী ী ঠাকুর e েদেশর মােয়েদর জনয্ 
dঃখpকাশ কিরয়া েগৗরী-মােক তাহােদর েসবাকােযর্ আtিনেয়ােগর কথা বেলন। পরবতর্ী কােল েগৗরী-মা 
মাতাঠাকুরানীর aনুমিতkেম pথেম বারাকপেুর গ াতীের পের বাগবাজাের ী ীসারেদ রী আ ম pিত া কেরন। 
েগৗরী-মার গান িনয়া ঠাকুেরর সমািধ হiত। ঠাকুর তাঁহােক মহাতপিsনী ভাগয্বতী o পুণয্বতী বিলয়া িনেদর্শ 
কিরেতন। aপরপেk েগৗরী-মাo ঠাকুরেক aবতার rেপ o মাতাঠাকুরানীেক ভগবতীrেপ ভিk কিরেতন। 
 
        চnd চাটুেজয্ (চnd চয্াটাজর্ী) -- ঠাকুেরর তntসাধনার gr ৈভরবী bাhিণর িনকট iিন দীkা gহণ কেরন। 
eiজনয্ ঠাকুর ীরামকৃে র gr াতা rেপ পিরিচত। ৈভরবীর সহায়তায় চnd দিkেণ ের ঠাকুেরর সিহত িমিলত 
হন। িতিন ucদেরর সাধক িছেলন। িকnt িবেশষ িসdাiলােভর ফেল সাধনপথ হiেত  হন। পের ঠাকুেরর পূত 
সািnেধয্ তাঁহার িসdাiশিk ন  হয় eবং ঠাকুেরর িদবয্শিkর pভােব িতিন সিঠক পেথ agসর হন। চnd ঠাকুেরর 
aনুগত িছেলন eবং ঠাকুরo তাঁহােক aতয্n েsহ কিরেতন। ঠাকুর চndেক ঘিন  ঈ র েpমী বিলয়া বণর্না 
কিরেতন। ঠাকুেরর েদহরkার দীঘর্কাল পের 1899 ী ােb চnd aকsাৎ েবলুড়মেঠ uপিsত হন eবং 
মাসািধককাল েসখােন বাস কেরন। িতিন িনতয্ জপ-ধয্ােন িনরত থািকেতন। 
 
        চnd হালদার -- কালীঘােটর হালদার বংশীয়, মথুরবাবুেদর পুেরািহত। মথুরবাবুর uপর রামকেৃ র pভাব 
eবং মথুরবাবুর ঠাকুেরর uপর pশয়পূণর্ বয্বহার o পkপািতেtর জনয্ ঠাকুেরর pিত েস aতয্n ঈষর্ািnত িছল। 
েস ধূতর্ o খল pকৃিতর িছল। ঠাকুেরর ভাবািব  aবsােক eবং সরলতােক ধূতর্তার ভান বিলয়া pিতপn কিরেত 
েচ া কের। নানা িমথয্া কথা বিলয়া মথুরবাবুর আsাভ ন হiবার েচ া কের িকnt তাহােত িবফল মেনারথ হয়। 
eকিদন সnয্ার সময় ঠাকুর যখন ভাবসমািধর ফেল aধর্বাহয্দশা pাp হiয়া মথুরবাবুর জানবাজােরর বািড়েত 
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পিড়য়া আেছন, তখন েস তাঁহােক পদাঘাত কের eবং aতয্n কটুবাকয্ pেয়াগ কিরয়া চিলয়া যায়। িকnt তাহার 
কেঠার শািs িবধােনর আশ ায় ঠাকুর ei ঘটনা মধুরবাবুর কণর্েগাচর কেরন নাi। পের aনয্ েকান aপরােধর 
ফেল চnd হালদার কমর্চুয্ত হiেল ঠাকুর মথুরবাবুর িনকট oi ঘটনার uেlখ কেরন। 
 
        চndমিণ (চndমিণেদবী) (1791 - 1876 ী:) -- kুিদরাম চে াপাধয্ােয়র stী eবং ঠাকুর 

ীরামকৃ েদেবর পরম ভাগয্বতী জননী। চndমিণেদবীর জn সরািট মায়াপুর gােম। তাঁহার সরলতা, েদবিdেজ 
ভিk eবং সবর্পির সততা সকলেক মুg কিরত। ীমতী চndােদবী িছেলন েsহ o সরলতার মূিতর্ -- pিতেবশীগণ 
সmেদ-িবপেদ তাঁহার নয্ায় hদেয়র সহানুভূিত আর েকাথাo পাiত না। দিরdরা জািনত চndােদবীর িনকট তাহারা 
যখনi uপিsত হiেব, তখনi aেnর সিহত aকৃিtম যt o ভালবাসায় তাহারা পিরতৃp হiেব, িভkুক সাধুেদর 
জনয্ তাঁহার dার সবর্দা unুk িছল eবং pিতেবশী বালক-বািলকােদর সমs আবদার িতিন পূণর্ কিরেতন। চndমিণ 
জাgত aবsায় aথবা িনিdত aবsায় pায়i নানাpকার aেলৗিকক ঘটনা েদিখেত পাiেতন। iহােত িতিন কখনo 
কখনo aিতশয় ভীত হiেতন আবার কখনo-বা িবিsত হiেতন। eকবার েকাজাগরী পূিণর্মার রােt িতিন মা 
লkীেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। চndমিণর 45 বৎসর বয়েস গদাধেরর আিবভর্ােবর পূেবর্o িতিন eirপ aেলৗিকক 
eক েজয্ািতর দশর্ন পাiয়ািছেলন। গদাধর ৈশশব হiেতi েদবিdেজ ভিkর ভাব তাঁহার মাতার িনকট হiেত 
পাiয়ািছেলন। চndমিণ েদিখয়ািছেলন বািড়র িনকট যুগীেদর মিnেরর মহােদেবর ীa  হiেত িদবয্েজয্ািত িনগর্ত 
হiয়া তর াকাের ছুিটয়া আিসয়া তাঁহার িভতের pেবশ কিরেতেছ। গদাধেরর জেnর পূেবর্ িতিন pায় িনতয্i 
েদবেদবীসকেলর দশর্নলাভ কিরেতন eবং সকল েদবেদবীর uপেরi eiকােল তাঁহার মাতৃেsহ েযন uেdিলত 
হiয়া uিঠয়ািছল। পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  বhবার eiকথা sরণ কিরয়ািছেলন। েশষজীবেন pায় 12 বৎসর 
চndমিণ দিkেণ ের কািটয়ািছেলন। pথেম মথুরবাবুেদর কুিঠবািড়েত eবং েশেষ নহবেতর িdতেল তাঁহার থািকবার 
বয্বsা হয়। মােয়র কথা মেন হoয়ায় ীরামকৃ  বৃnাবেন গ ামায়ীর িনকট থােকন নাi। 85 বৎসর বয়েস িতিন 
iহেলাক তয্াগ কেরন। েশষ মুহূেতর্ তাঁহার েদহ গ াতীের আনা হয় eবং ঠাকুর তাঁহার গভর্ধািরণীর চরেণ a িল 
pদান কেরন। 
 
        িচেন শাঁখাির ( ীিনবাস শাঁখাির) -- ীিনবাস বা িচনু নােম aিভিহত কামারপুকুর িনবাসী ধািমর্ক বয্িk। 
িচেন শাঁখাির খুব uচুঁদেরর ৈব ব সাধক িছেলন। গদাধেরর ৈশশেবi িচনু তাঁহার ৈদবী srপ বুিঝয়ািছেলন। তাঁহার 
দৃঢ় িব াস িছল েয sয়ং ৈচতনয্েদব গদাধরrেপ আিবভূর্ত হiয়ােছন। িতিন তাঁহােক i েদবতাrেপ পূজা কিরেতন 
o তাঁহার বালয্লীলার স ী িছেলন। িতিন pতয্হ ীমdগবdগীতা o aনয্ানয্ ধমর্gn পাঠ কিরেতন। পরবতর্ী কােল 

ীরামকৃ rেপ ঠাকুর যখন কামারপুকুের আিসেতন তখনo িতিন তাঁহার িচনুদাদার সিহত পূবর্বতর্ী সmকর্ বজায় 
রািখেতন। িচনু দীঘর্জীবী িছেলন eবং জীবেনর েশষিদন পযর্n ঠাকুেরর pিত ভিk dা কিরয়া িগয়ােছন। 
 
        চুনীলাল [চুনীলাল বসু] (1849 - 1936) -- চুনীলাল বসু ঠাকুেরর কৃপাpাp গৃহীভk, কিলকতার 
বাগবাজাের জngহণ কেরন। িতিন িহn ুsুেলর ছাt িছেলন eবং কিলকাতা কেপর্ােরশেন চাকুরী কিরেতন। চুনীলাল 
সাধুদশর্েনর icায় দিkেণ ের যান eবং ঠাকুেরর দশর্নলাভ কিরয়া ধনয্ হন। পের ীরামকৃ েদেবর uপেদশমত 
চিলয়া iিন েযাগাভয্াসজিনত হাঁপািন েরাগ হiেত মুিkলাভ কেরন। ঠাকুেরর pিত তাঁহার pগাঢ় ভিk বািড়েত 
থােক eবং kেম িতিন ঠাকুরেক aবতার বিলয়া বুিঝেত পােরন। কাশীপুের “কlতr” িদবেস িতিন ঠাকুেরর 
িবেশষ কৃপালাভ কেরন। sামী িবেবকানn চুনীলালেক “নারায়ণ” বিলয়া ডািকেতন। পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  
মেঠর সnয্াসীেদর সিহত ঘিন  সmকর্ িছল o মেঠর িবিভn কােজ সাহােযয্ কিরেতন। 
 
        েছাট েগাপাল (েগাপালচnd েঘাষ) -- বাসsান কিলকাতার িসমলা a ল। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ 
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দিkেণ ের। মােঝ মােঝ ঠাকুেরর সািnধয্লাভ কিরয়ােছন। iিন হঠাৎ হঠাৎ ঠাকুেরর িনকট যাiেতন বিলয়া 
তাঁহােক ‘hট্েকা’ েগাপাল বলা হiত। ঠাকুেরর েগাপাল নামক কেয়কজন ভk থাকায় তাঁহােক ‘েছাট েগাপাল’ 
নােম aিভিহত করা হয়। িতিন ঠাকুেরর িনকট হiেত িবেশষ কৃপালাভ কেরন eবং ঠাকুরেক gr-rেপ বরণ 
কেরন। িতিন কাশীপুের aসুs ঠাকুরেক েসবা কিরয়ািছেলন। বরাহনগর মেঠ িতিন সাধুেদর েসবািদ কিরয়ািছেলন। 
পের িতিন িববাহ কিরয়া সংসারী হন eবং eকিট কনয্া রািখয়া পরেলাক গমন কেরন। 
 
        েছাট নেরন (নেরndনাথ িমt) -- শয্ামপুকুর বািসnা o ীম-র ছাt। ীরামকৃে র কৃপাpাp, dাtা 
ভk। sামী িবেবকানেnর নাম “নেরন” হoয়ায়, ঠাকুর eকi নােমর ei ভkিটেক “েছাট নেরন” বিলেতন। 
ঠাকুেরর pিত pবল আকষর্েণ সকল বাধা িবপদ তুc কিরয়া িতিন pায়i দিkেণ ের যাiেতন। ঠাকুরo তাঁহােক 
েদিখবার জনয্ বয্াকুল হiয়া পিড়েতন -- eবং তাঁহােক েদিখয়া pায়i সমািধs হiেতন। ঠাকুেরর সংsেশর্ েছাট 
নেরেনরo মােঝ মােঝ ভাব সমািধ হiত। পরবতর্ী কােল iিন হাiেকােটর্র eয্টনর্ী হন -- রামকৃ  িমশেনর আiন 
িবষয়ক uপেদ া িছেলন। িকnt dঃেখর িবষয়, তাঁহার সাংসািরক জীবন সুেখর হয় নাi। 
 
        জজ (সদরoয়ালা) -- সুেরেndর েমেজাভাi। সুেরেndর বািড়েত ঠাকুেরর সে  কথাবাতর্া বেলন। (19-
11-1882) 
 
        জয়েগাপাল েসন -- pাচীন bাhভk। 1875 ী ােb েবলঘিরয়ায় (8 নং িব. িট. েরাড) তাঁহার 
বাগানবািড়েত েকশব েসেনর সিহত ীরামকৃ  েদখা কিরেত িগয়ািছেলন। তাঁহার কিলকাতার বাসা িছল মাথা ঘষা 
গিলেত। েসখােনo ী ীঠাকুর পদাপর্ণ কিরয়ািছেলন। জয়েগাপাল েসন ঠাকুেরর eকাn aনুগত। জয়েগাপােলর 
বািড়েত ঠাকুর pায়i যাiেতন, ধমর্ীয় িবষেয় িবষেয় আেলাচনা কিরেতন eবং ভkগণেক uপেদশ িদেতন। 
জয়েগাপাল িনেজo মেধয্ মেধয্ দিkেণ ের আিসেতন। জয়েগাপাল েসন bাhধেমর্ দীিkত িছেলন eবং ঠাকুেরর 
bাhভkেদর মেধয্ জয়েগাপাল েসন িছেলন aনয্তম। 
 
        জয়নারায়ণ পি ত [তকর্াল ার] (1808 - 1873) -- দিkণ চিbশ পরগণার মুচািদপুর gােম জn। 
িপতা ীহিরশচnd িবদয্াসাগর। েচৗd বৎসর বয়েস বয্াকরণ aমরেকাষ o কাবয্শােst বুয্ৎপিt aজর্ন কিরয়া 
ভবানীপুেরর রামেতাষণ িবদয্াল ার eবং জগেnাহন তকর্িসdােnর িনকট নয্ায়শাst aধয্য়ন কেরন। িশkােশেষ 
হাoড়ায় চতু াঠী sাপন কিরয়া aধয্াপনা r কেরন। িতিন সংsৃত কেলেজ নয্ায়শােstর aধয্াপেকর পেদo 
িনযুk হiয়ািছেলন। তাঁহার রিচত সংsৃত শাstgেnর সংখয্া pায় 11িট। aসাধারণ পাি েতয্র aিধকারী হoয়া 
সেtto িতিন uদার মেনাভাবাপn, pকৃত িনরহ ার eবং পরম ভk িছেলন। 1869 ী ােb দিkেণ ের 

ীরামকৃে র সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। ী ী ঠাকুর sয়ং কিলকাতায় জয়নারায়ণেক েদিখেত যান। িতিন 
iঁহােক aিতশয় েsহ কিরেতন। পি ত মহাশেয়র কাশীেত েদহতয্াগ হয়। 
 
        জয় মুখুেj (জয়নারায়ণ মুেখাপাধয্ায়) -- বরাহনগরবাসী জয়নারায়ণ মুেখাপাধয্ায় ীরামকৃে র 
ভk। িদেবয্াnাদ aবsায় িবচরণ কােল ীরামকৃ  eকদা বরাহনগের গ ার ঘােট iঁহােক aনয্মনsভােব জপ 
কিরেত েদিখয়া di চাপড় মািরয়ািছেলন। 
 
        জানকীনাথ েঘাষাল (1804 - 1913) -- আিদ bাhসমােজর eকজন ভk। মহিষর্ েদেবndনােথর 
জামাতা। জানকীনাথ 2রা েম 1883 সােল নnনবাগােন bাhসমাজ মিnের ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। িতিন 
uপাসনা মিnের ঠাকুেরর িনকেটi বিসয়ািছেলন। ঠাকুর েসিদন কৃ েpেম untা রািধকার আকুলতার uদাহরণ 
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িদয়ািছেলন। তাহােত জানকীনাথ ei untতা aিভেpত িকনা জািনেত চােহন। ঠাকুর তখন েpেমাnাদ 
jােনাnােদর মতনi ভগবৎেpেমo েয unাদ হoয়া যায় তাহা বয্k কিরয়ািছেলন। 
 
        jান েচৗধুরী -- িসমুিলয়া িনবাসী jান েচৗধুরী bাhভk eবং ucিশিkত সরকারী কমর্চারী িছেলন। পtী 
িবেয়ােগর পর সামিয়কভােব তাঁহার মেন ৈবরাগয্ আেস eবং িতিন দিkেণ ের ীরামকৃ  সকােশ আেসন। তাঁহার 
eকিট তািcলয্পূণর্ uিkেত kুb হiয়া ঠাকুর তাঁহােক িবদয্ার aহংকার তয্াগ কিরয়া ভিkপেথ থাকার িনেদর্শ 
েদন; eবং িতিন পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর িনেদর্শ পালন কেরন। jান েচৗধুরীর বাটীেত আেয়ািজত bাhসমােজর 
uৎসব uপলেk ঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন eবং jান েচৗধুরী েসিদন ঠাকুর সহ সকলেক জলেযােগ আপয্ািয়ত 
কেরন। 
 
        ঠাকুরদাদা (নারায়ণদাস বেnয্াপাধয্ায়) -- বরাহনগরিনবাসী bাhণ পি েতর পুt। িতিন কথকতা 
aভয্াস কিরেতন। সাধারণতঃ “ঠাকুরদা” বিলয়া িতিন পিরিচত। িতিন িনয়িমত সাধন-ভজন কিরেতন। 27/28 
বৎসর বয়েস বরাহনগর হiেত পদbেজ ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আেসন। 23/3/1884-েত ঠাকুেরর সিহত 
দিkেণ ের তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। িতিন ঠাকুেরর কােছ সাধন-ভজন করা সেtto মেনর aশািnর কথা জানাiেল 
eবং তাহা হiেত িন ৃিতর uপায় জািনেত চািহেল ঠাকুর তাঁহােক সকাল িবকাল হাততািল িদয়া “হিরনাম” কিরেত 
বেলন। ঠাকুরদাদা েসiিদন ঠাকুরেক কিতপয় গান নাiয়া িবেশষভােব pীত কেরন। iহা ছাড়া ঠাকুেরর 
uপেদশামৃত িনবার েসৗভাগয্ তাঁহার হiয়ািছল। 
 
        ঠাকুরদাস েসন -- bাhভkেদর aনয্তম। দিkেণ ের ীরামকেৃ র দশর্নলােভ িতিন ধনয্ হন। ঠাকুরদাস 
েকশবচnd েসেনর aনুগামী িছেলন। েকশব েসন eকদা যী ী  িবষেয় eকিট বk ৃতা কেরন। েসi বk ৃতায় 

ী ধমর্ িবষেয় েকশেবর মেতর পিরচয় পাiয়া ঠাকুরদাস িবিsত হন eবং েকশেবর িনকট হiেত দূের সিরয়া যান। 
 
        তারক [তারকনাথ েঘাষাল, পের sামী িশবানn] (1854 - 1934) -- তারকনােথর আিদ িনবাস 
চিbশ পরগণার বারাসত gােম। জn রানী রাসমিণর কাছারী বািড়েত। িপতা শিkসাধক রামকানাi েঘাষাল রানী 
রাসমিণর েমাkার িনযুk হiয়া তাঁহারi কাছারী বািড়েত বসবাস কিরেতন। মাতা বামাসুnরী তারেক েরর বের 
পুt লাভ কেরন। তারকনােথর 9 বৎসর বয়েস মাতৃিবেয়াগ হয়। তারেকর িপতা েঘাষাল মহাশয় eকিদেক েযমন 
pচুর aথর্ uপাজর্ন কিরেতন, aপরিদেক েতমনi মুk হেs বয্ায় কিরেতন। মাতা বামাসুnরী খুবi ধমর্pাণা 
িছেলন। ei তারকনাথ ীরামকৃ  সে  sামী িশবানn নােম পিরিচত। ীরামকৃে র 16 জন তয্াগী সnােনর 
মেধয্ িশবানn aনয্তম। িতিন ীরামকৃ  মঠ o িমশেনর িdতীয় aধয্k িছেলন। 1880 ী ােb ভk রামচnd 
দেtর বািড়েত pথম ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। pথম দশর্েনi তারকনােথর মন-pাণ ীরামকৃ -চরেণ aিপর্ত 
হiল। iিতমেধয্ তারকনাথ bাhসমােজর pভােব pভািবত হiয়ািছেলন। িdতীয় দশর্েন সাkাৎ জননীjােন ঠাকুেরর 
েকােল মাথা রািখয়া pণাম কিরেলন। ঠাকুরo তাঁহার মাথায় হাত বুলাiয়া িদেত লািগেলন। ঠাকুেরর েচােখ কrণা 
ঝিরয়া পিড়েতেছ। kেম kেম তারকনাথ তাঁহার িনেজর sান বুিঝয়া িনয়া দিkেণ ের রািtবাসo কিরেত 
কািগেলন। তারকনাথ েদেখন আর েশেখন। eকসমেয় ঠাকুেরর কথা টুিকয়া রািখেত আরm কেরন, হঠাৎ eকিদন 
ঠাকুর বিলেলন, “েতার oসব িকছু করেত হেব না -- েতােদর জীবন আলাদা।” েসিদন হiেত ei স l িবদায় 
িদেলন। িশবানn বাণী, ী ীমহাপুrষ মহারােজর sৃিতকথা, মহাপুrষজীর পtাবলী pভৃিত gেn sামী িশবানেnর 
বানী স িলত হiয়ােছ। 
 
        তারক (তারক মুখাজর্ী) -- েবলঘিরয়ার aিধবাসী। ীরামকেৃ র আি ত ভk। িতিন ীরামকেৃ র 
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aেশষ কৃপালাভ কিরয়ািছেলন। ঠাকুর তাঁহার সmেn বিলয়ািছেলন, “মােছর মেধয্ নেরnd রাঙাচkু বড় ri, আর 
েবলেঘােরর তারকেক মৃেগল বলা যায়।” কথাpসে  eকিদন 1885 ী ােb ঠাকুর তাঁহার িনেজর িভতর হiেত 
eক ujjল আেলাক িশখা িনগর্ত হiয়া দিkেণ র হiেত তারেকর aনুসরণ কিরেতেছ e কথা মাsার মহাশয়েক 
বিলয়ািছেলন। িতিন তারকেক কািমনী-কা ন হiেত সাবধান থািকেত বেলন eবং তাঁহার িনকট আিসেল তাহার 
সাধনার বাধা শী i দূর হiয়া যাiেব বিলয়া আ াস েদন। কেয়কিদন পের তারক আিসেল িতিন সমািধs হiয়া 
তাহার বেk ীচরণ sাপন কেরন। ঠাকুর তাহােক বিলয়ািছেলন, ঈ র সাধনার জনয্ বাপ-মার আেদশ ল েন 
েকান েদাষ নাi। 
 
        তারাপদ -- ঠাকুর ীরামকৃে র সািnেধয্ আগত সুpিসd গায়ক। বলরাম বসুর গৃেহ িগিরশচnd েঘাষ pমুখ 
ভkেদর সিহত িতিন ঠাকুেরর দশর্নলােভ ধনয্ হন। েসi সমেয় গায়ক িহসােব তাঁহার পিরচয় জািনেত পািরয়া 
ঠাকুর তাঁহার গান িনবার আgহ pকাশ কেরন। তারাপদ িগিরশ েঘােষর “েকশব কুr কrণা দীেন” গানিট 

নাiেল ঠাকুর সnt  হন eবং ঠাকুেরর aনুেরােধ িতিন আরo কতকgিল ভজন o কীতর্ন গািহয়া নাiয়ািছেলন। 
 
        তুলসী [ ীতুলসীচরণ দt] (1863 - 1938) -- ী ীঠাকুেরর aনুরাগী বালক ভk -- বাগবাজার 
েলেন দt পিরবাের জn। তাঁহার বালয্বnু sামী তুরীয়ানn o sামী aখ ানn। 1883 ী ােb িতিন কয্লকাটা 
sুল হiেত pেবিশকা পরীkায় utীণর্ হoয়ার পর িকছুকাল কেলেজ পড়া না কেরন। 17/18 বৎসর বয়েস 
বলরাম বসুর গৃেহ ী ীঠাকুরেক িতিন pথম দশর্ন কেরন। তখন হiেত িতিন pায়i দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ 
যাতায়াত কিরেতন। ঠাকুেরর িতেরাধােনর পর িতিন বরাহনগর মেঠ েযাগ েদন eবং পরবতর্ী কােল sামী 
িনমর্লানn rেপ পিরিচত হন। 
 
        তুলসীরাম [তুলসীরাম েঘাষ] (1265 - 1352 ব াb) -- আঁটপুর িনবাসী তুলসীরাম ী ীঠাকুরেক 
দশর্ন কিরয়ািছেলন। iিন ীরামকৃে র aনয্তম anর  ভk বাবুরাম মহারাজ তথা sামী েpমানেnর েজয্  াতা 
eবং বলরাম বসুর শয্ালক। তুলসীরাম তাঁহার ভgীপিত ঠাকুেরর গৃহীভk বলরাম বসুর সহয়তায় ঠাকুেরর 
সংsেশর্ আিসয়া তাঁহর ভেk পিরণত হiয়ািছেলন। বাবুরাম মহারাজ যখন pথম জীবেন সাধুর aেnষেণ ঘুিরয়া 
েবড়াiেতেছন তখন তুলসীরামi তাঁহােক ঠাকুেরর সnান েদন। 
 
        েতজচnd [েতজচnd িমt] (1863-1912) -- ঠাকুেরর eকজন গৃহীভk। বাগবাজার েবাসপাড়া a েলর 
বািসnা, ীম-র ছাt। বালয্কােলi ীম-র aনুেpরণায় ী ীঠাকুেরর দশর্নলাভ কেরন। ী ীমােয়রo কৃপাধনয্ 
িছেলন। িতিন িনয়িমত ধয্ান কিরেতন o িমতভাষী িছেলন। ঠাকুর তাঁহােক ‘ d আধার’ jান কিরেতন eবং 
আপনার েলাক বিলয়া aিতশয় েsহ কিরেতন। 
 
        ৈtল  sামী (আনুমািনক 1607 - 1887 ী াb) -- ভারতিবখয্াত েযাগী মহাপুrষ। anpেদেশর eক 
ধনী bাhণ পিরবাের জn। পূবর্নাম িশবরাম রাo। তাঁহার সুদীঘর্ জীবেনর aিধকাংশ সময় িতিন কাশীেত aিতবািহত 
কেরন। েলােক তাঁহােক িশবাবতার বিলত। িতিন aেলৗিকক শিkর aিধকারী িছেলন। 1868 সােল তীথর্ মণকােল 
তাঁহার সিহত সাkাৎ কেরন। েসi সময় িতিন েমৗন aবsায় িছেলন। ীরামকৃ েদেবর সিহত iি েত তাঁহার 
ঈ রিবষয়ক কথাবাতর্া হয়। ঠাকুর hদয়েক তাঁহার ‘পরমহংস’ aবsার কথা বিলয়ািছেলন। 
 
        ৈtেলাকয্ নাথ সানয্াল (1840 - 1916) -- bাhভk, েকশব েসেনর aনুগামী। গীিতকার o সুগায়ক। 
বলা যায় েকশব েসেনর সংsেশর্ আিসয়াi ৈtেলােকয্র নবজn ঘেট। বালয্কাল হiেতi িতিন গান গািহেতন। িকnt 
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স ীত eবং পুঁিথগত িবদয্ার িবিধবd িশkা তাঁহার েকশবচnd েসেনর গৃেহ বসবাসকােল হয়। েকশবচেndর স ী 
িহসােব তাঁহার ীরামকৃে র সংsেশর্ আিসবার সুেযাগ ঘেট। দিkেণ ের বhবার িতিন যান eবং েসখােন মধুর 
সুলিলত কে  ঠাকুরেক স ীত নাiবার েসৗভাগয্ তাঁহার হiয়ািছল। ঠাকুর তাঁহার রিচত স ীত ঠাকুেরর aতয্n 
িpয় িছল eবং ঠাকুর sয়ং িবেশষ ভােবাdীপক গানgিল কিরেত aনুেরাধ কিরেতন। িতিন েকশবচnd কতৃর্ক 
‘িচর ীব শমর্া’ uপািধ পান eবং িনেজ ‘েpমদাস’ নাম gহণ কেরন। ei di ছd নােম িতিন সহsািধক 
ভিkস ীত o কীতর্ন রচনা কেরন। তাঁহার রিচত ‘নব বৃnাবন’ নাটেক নেরndনাথ ‘পাহাড়ী বাবার’ ভূিমকায় 
aবতীণর্ হন। ঠাকুর ei নাটক েদিখয়ািছেলন eবং ৈtেলােকয্র pণীত gn ‘ভিkৈচতনয্ চিনdকা’ পিড়েত ভkেদর 
বিলয়ািছেলন। তাঁহার uেlখেযাগয্ gngিল হiল গীতরtাবলী, পেথর সmল, েকশবরিচত, ভিkৈচতনয্ চিndকা। 
 
        ৈtেলাকয্ িব াস -- ৈtেলাকয্নাথ িব াস িছেলন মথুরােমাহন িব ােসর পুt eবং রাণী রাসমিণর েদৗিহt। 
1871 সােল িতিন দিkেণ েরর মিnেরর েসবাiেতর aিধকারী হন eবং আজীবন oi দািয়t পালন কেরন। 
ৈtেলাকয্নাথ দািয়t ভার েনoয়ার পর ঠাকুর দিkেণ ের aিধক িদন বাস কিরেত পােরন নাi। aসুs হiয়া পড়ায় 
িতিন aনt যান। 
 
        দমদমার মাsার ( ীযেj র চnd েঘাষ) -- দমদমার eকিট িবদয্ালেয়র িশkকতা কিরেতন বিলয়া 
িতিন কথামৃেত ‘দমদমার মাsার’ বিলয়া পিরিচত। বাঁকুড়া েজলার কািটকা gােম iঁহার বািড়। ীরামকৃ েদব 
iঁহােক খুব েsহ কিরেতন। িতিন িনয়িমত দিkেণ ের যাতায়াত কিরেতন। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পর যেj র 
বরাহনগর মেঠ pায়i আিসেতন। িতিন সকেলর িবেশষ িpয়ভাজন হন। 
 
        দয়ানn সরsতী, sামী (1824 - 83) -- আযর্সমােজর pিত াতা, পূবর্নাম মূলশ র। েবদ, েবদাn 
তাঁহার ক s িছল; সংsৃত ভাষায় aসামানয্ বুয্ৎপিt িছল। দয়ানেnর মেত মূল িহn ুধমর্ েবেদর uপর pিতি ত 
eবং মূিতর্পূজা েবদ-িবেরাধী কাযর্। িতিন bাhণ, ী ান, মুসলমান সকল ধেমর্র েলােকর সিহত িবচার কিরেতন। 
কাশীেত eক শাstীয় সেmলেন িবচার সভায় জয়লােভর পর তাঁহার খয্ািত সবর্t ছড়াiয়া পেড়। ীরামকৃ  utর 
কিলকাতার িসঁিথেত ৈননােরর (িসঁিথর) ঠাকুরেদর pেমাদ কানেন ভk কােpন িব নাথ uপাধয্ায়েক সে  লiয়া 
তাঁহােক দশর্ন কিরেত যান। দয়ানn 1875 ী ােb েবাmাi শহের pথম আযর্সমাজ pিত া কেরন। েদহতয্ােগর 
পূেবর্ িতিন pায় 100িট আযর্সমাজ আ ম pিত া কিরয়া যান পা াব, utরpেদশ, রাজপুতানা o েবাmাi iতয্ািদ 
sােন। িতিন জািতেভদ pথা মািনেতন না। stী পুrেষর সমান aিধকার, নারীিশkার pেয়াজনীয়তা সবর্দা sীকার 
কিরেতন। তাঁহার িবখয্াত gn ‘সতয্াথর্ pকাশ’। 
 
        দােরায়ান -- যd মিlেকর বাগােনর দােরায়ান। ী ীঠাকুেরর ভk। ী ীঠাকুেরর সমািধs aবsায় 
হাতপাখা লiয়া বাতাস কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুরেক মােঝ মােঝ িনমntণ কিরয়া েসবা করাiেতন। 
 
        দীন মুখুেj (দীননাথ মুখাজর্ী) -- utর কিলকতার বাগবাজার িনবাসী ভিkমােগর্র গৃহীসাধক। 
দীননােথর ঈ র ভিkর কথা জািনেত পািরয়া ঠাকুর েscায় eকদা মথুরােমাহন িব ােসর সিহত দীননােথর গৃেহ 
uপিsত হন। িকnt েসিদন দীননােথর গৃেহ uপনয়ন uপলেk সকেল aতয্n বয্s থাকায় ঠাকুর কাহােকo আর 
বয্িতবয্s না কিরয়া িফিরয়া আেসন। 
 
        দীননাথ খাজা ী -- দিkেণ র-মিnেরর খাজা ী (েকাষাধয্k)। iিন কেয়কবার ঠাকুেরর সমািধs aবsা 
pতয্k কেরন। 
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        dকিড় ডাkার -- শয্ামপুকুের ী ীঠাকুরেক গলেরােগর সময় েদিখেত আিসয়ািছেলন। রােজndনাথ 
িমেtর বািড়েত সমািধs ঠাকুেরর েচােখ a ুিল িদয়া িতিন ঠাকুেরর সমািধ পরীkা কিরয়ািছেলন। 
 
        dগর্াচরণ ডাkার -- দিkেণ র হiেত ঠাকুর ভkেদর সােথ কিলকাতায় ei ডাkারেক েদখাiেত 
আিসয়ািছেলন। যিদo িতিন aিতমাtায় মদয্পান কিরেতন, তথািপ তাঁহার িচিকৎসার বয্াপাের খুব h ঁশ থািকত -- 
iহা ী ীঠাকুর uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        েদেবnd (েদেবndচnd েঘাষ) -- শয্ামপুকুর িনবাসী েদেবnd ঠাকুেরর eকজন aনুরাগী ভk। দিkেণ ের 
ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত কিরেতন eবং ঠাকুেরর িনকট নানা uপেদশ gহণ কিরেতন। 
 
        েদেবnd [মহিষর্ েদেবndনাথ ঠাকুর] (1871 - 1905) -- iিন মনীষী, পরম সাধক, আিদbাhসমােজর 
pিত াতা o িবখয্াত েনতা। েদেবndনাথ bাhসমােজ uপাসনার pচলন কেরন। েকশবচnd েসন তাঁহার সংsেশর্ 
আেসন। মহিষর্ েদেবndনাথ ঈ রিচnা কেরন িনয়া ীরামকৃ েদব মথুরবাবুর সিহত eকদা মহিষর্র বািড়েত 
তাঁহােক েদিখেত যান। pথম পিরচেয়i ঠাকুর মহিষর্র িভতর সাধেকর লkণ েদিখেত পান। aত jানী eবং 
ঈ েরাপাসক হoয়া সেtto মহিষর্েক সংসােরর কােজ বয্াপতৃ েদিখয়া ীরামকৃ  তাঁহােক ‘কিলর জনক’ বেলন। 
iহার পর তাঁহার aনুেরােধ মহিষর্ তাঁহােক েবদ হiেত িকছু িকছু েশানান। ঠাকুেরর ধয্ানাবsায় দশর্েনর সে  iহার 
িমল িছল। মহিষর্o ঠাকুেরর সিহত ধমর্ােলাচনায় pীত হন o তাঁহােক bাhসমােজর uৎসেব েযাগ িদবার আমntণ 
জানান। কথামৃেত ঠাকুর বhবার মহিষর্ েদেবndনােথর কথা ulখ কিরয়ােছন। 
 
        েদেবnd [েদেবndনাথ মজুমদার] (1844 - 1911) -- ী ীঠাকুেরর গৃহীভk। যেশাহর েজলার নড়াiল 
মহকুমার জগnাথপরু gােম ‘মজুমদার’ uপািধধারী বেnয্াপাধয্ায় বংেশ জngহণ কেরন। িপতা pসnনাথ, মাতা 
বামাসুnরী েদবী। pথম জীবন তাঁহার দািরেdর মেধয্ aিতবািহত হoয়ায় িতিন কিলকতার েজাড়াসাঁেকার ঠাকুর 
পিরবাের জিমদারী েসেরsায় চাকুরী gহণ কেরন। সািহেতয্ চচর্াo কেরন। িতিন েযাগাভয্াস কিরেতন, ei সময় 
বh েদবেদবীর দশর্ন হiত। 1884 ী ােb দিkেণ ের pথম ীরামকৃে র দশর্ন লাভ কেরন। ei সমেয় পুsেক 
‘পরমহংস রামকৃ ’ কথা diিট পিড়য়া িতিন eক মহা আকষর্েণ তৎkণাৎ দিkেণ ের যাiয়া ীরামকৃে র 
েদবdলর্ভ আচরেণ মুg হন। িকnt েসiিদনi িতিন আকিsক aসুsতা িলয়া কিলকাতায় িফিরয়া আেসন। pবল 
jের শযয্াগত aবsায় িতিন িশoের ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেতন। iহার পর বলরাম বসুর গৃেহ ঠাকুরেক পুনরায় 
দশর্ন কিরয়া িতিন তখন গৃহ হiেতi মােঝ মােঝ দিkেণ ের যাiেত আরm কেরন। ei সমেয় কিলকাতায় িনজ 
গৃেহ েদেবndনাথ eকিদন ঠাকুরেক েসবা কিরয়ািছেলন। েদেবndনাথ ‘সnয্াস’ gহেণর জনয্ ঠাকুেরর িনকট pাথর্না 
জানাiেল ঠাকুর তাহােত সmত হন নাi। পরবতর্ী কােল “ ী ীরামকৃ  aচর্নালয়” pিত া কিরয়া েদেবনdনাথ 
েসখােন তাঁহার sরিচত ীরামকৃ  ভজন, কীতর্নািদ পিরেবশেনর বয্বsা কেরন eবং ei গানgিলi পের 
‘েদবগীিত’ নামক পুsকাকাের pকািশত হয়। তাঁহার িবখয্াত “ভব সাগর তারণ কারণ” iতয্ািদ grবnনা o 
aনয্ানয্ ভিkমূলক ভজন বhল গীত হiয়া থােক। 
 
        dািরকানাথ (dািরকানাথ িব াস) -- মথুরবাবুর েজয্  পুt o ী ীঠাকুেরর িবেশষ ভk। িতিন িপতার 
নয্ায় ীরামকৃে র পরম aনুরাগী িছেলন। ঠাকুরo তাঁহােক িবেশষ েsহ কিরেতন। eকদা দkীেণ ের আগত eক 
েনপালী bhচািরণীর কে  ‘গীতেগািবেn’র গান িনয়া িতিন ঠাকুেরর সmুেখi arেমাচন কিরেত থািকেল ঠাকুর 
তাঁহার ভিkর pশংসা কিরয়ািছেলন। eকবার dািরকানাথ তাঁহার েমাকdমা সংkাn pেয়াজেন আগত বয্ািরsার 
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কিব মাiেকল মধুসূদন দtেক ঠাকুেরর কােছ লiয়া িগয়ািছেলন। মাt 40 বৎসর বয়েস iিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        িdজ (িdজ েসন) -- কথামৃতকার ীম-র শয্ালক। ীরামকৃে র aনুরাগী ভk। 1884 ী ােb 

ী ীঠাকুেরর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হয়। দিkেণ ের যাতায়ােত িdজর বাবার pবল আপিt িছল। e িবষেয় 
ঠাকুেরর সিহত িপতা আেলাচনা কিরেত আিসেল ঠাকুর িম  কথায় তাঁহােক বুঝান েয aধয্াtgণসmn পুt হoয়া 
িপতার পুেণয্র িচh। ঠাকুর তাঁহার িনকট িdজর pশংসা কেরন eবং িdজেক দিkেণ ের আসার জনয্ বাধা িদেত 
িনেষধ কেরন। ঠাকুেরর pিত িdজর eকাn aনুরাগেক িতিন পূবর্ সংsার বিলয়া uেlখ কিরয়ািছেলন। ঠাকুর মাsার 
মহাশেয়র িনকট iঁহার আধয্ািtক unিতর কথা বিলয়ািছেলন। 
 
        িdজর িপতা (ঠাকুরচরণ েসন) -- মাsার মহাশেয়র র ঠাকুরচরণ েসন ীরামকৃ েদবেক দিkেণ ের 
দশর্ন কিরয়ািছেলন। iিন েকশবচnd েসেনর jািত াতা। iঁহার কনয্া ীমিত িনকু বালা েদবীর সিহত ীমর িববাহ 
হয়। সoদাগরী aিফেসর ময্ােনজার িছেলন। 
 
        ধনী কামািরনী -- মধুসূদন কমর্কােরর কনয্া ধনীকামািরনী। uপনয়েনর uপলেk -- ঠাকুেরর িভkামাতা 
eবং মাতা চndমিণর ঘিন  সহচরী, কামারপুকুের লাহাবাবুেদর বািড়র িনকেট eক kুd কুটীের ei িবধবা মিহলা 
বাস কিরেতন। 1836 ী ােb ঠাকুর ভূিম  হiবার পরমুহূেতর্i ধনীi সেদয্াজাত িশ েক ভsমাখা aবsায় 
uনুেনর িভতর হiেত uঠাiয়া লiয়া ei পৃিথবীেত aবতার পুrেষর pথম মুখদশর্ন o pথম তাঁহােক েকােল 
লiবার পরম েসৗভাগয্ aজর্ন কেরন। ঠাকুর ীরামকৃ  ধনীেক ‘মা’ বিলয়া ডািকেতন। uপনয়েনর সময় িতিন aনয্ 
সকেলর মেতর িবrেd ধনীর িনকট হiেত সবর্ােg িভkা gহণ কিরয়া তাঁহার পূবর্ািভলাষ পূরেণ sীয় pিতrিত 
রkা কিরয়ািছেলন। iহা ীরামকৃ -জীবেনর eকিট তাৎপযর্পূণর্ ঘটনা। ভিkমতী ধাtীমাতা o িভkামাতা 

ী ীঠাকুরেক বাৎসলয্ভােব aতয্n েsহ কিরেতন eবং aেনক সমেয় তাঁহােক খাoয়াiয়া তৃিp লাভ কিরেতন। 
 
        নকুড় আচাযর্ -- কামারপুকুর a েলর aিধবাসী। ী ীঠাকুর তাঁহার নৃতয্সহ গােনর pশংসা কিরেতন। 
 
        নকুড় বাবাজী -- ৈব ব ভk, ভাল কীতর্নীয়া। কামারপুকুর gােমর aিধবাসী। কলকাতার ঝামাপুকুের 
তাঁহার eকিট েদাকান িছল। ীরামকৃ  তাঁহার েজয্ াতা রামকুমােরর ঝামাপুকুেরর বাসায় aবsানকােল মেধয্ 
মেধয্ নকুেড়র েদাকােন িগয়া বিসেতন। েদেশর েলাক িহেসেব নকুড় তাঁহােক িবেশষ আপয্ায়ন কিরেতন। 
পািনহাটীর রাঘব পি েতর িবখয্াত িচঁড়া মেহাৎসেব িতিন pিতবছর েযাগদান কিরেতন eবং কীতর্ন কিরেতন। 
িফিরবার পেথ দিkেণ ের ঠাকুেরর সিহত তাঁহার pিতবার সাkাৎ হiত eবং িতিন পূবর্ পিরচয় akুণ্ণ রািখেতন। 
 
        নেগnd (নেগndনাথ িমt) -- সুেরndনাথ িমেtর াতু ুt। দিkেণ ের o sগৃেহ তাঁহার ীরামকৃ েক 
দশর্ন কিরবার েসৗভাগয্ হiয়ািছল। 
 
        নেগndনাথ gp (1862 - 1940) -- িবহার pেদেশর মিতহািরেত নেগndনােথর জn। িপতা মথুরনাথ 
আরা েজলার সাবজজ িছেলন। বােলয্i নেগndনাথ নেরndনােথর সিহত পিরিচত িছেলন। uভেয় eকসে  েজনােরল 
eেসমিbজ iনিsিটuশেন aধয্য়ন কিরেতন। সাংবািদক o সািহিতয্ক rেপ িতিন সমিধক খয্ািত লাভ 
কিরয়ািছেলন। নেগndনাথ েকশবচেndর সিহত sীমেবােট েসামড়া পযর্n মণকােল (1881 ী ােb) 

ীরামকৃ েদেবর সািnধয্ লাভ কেরন। ঠাকুেরর কথা বলার মধুর ভি , সাধারণ কথয্ ভাষার বাsব uদাহরেণর 
সিহত গভীর ধমর্তেttর কথা বলার ৈবিশ য্ িতিন পরম েকৗতুহেলর সিহত লkয্ কেরন। ীরামকৃে র 
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sতঃsতূর্ভােব িনরবিcn jান o ভিkpস  আেলাচনা কিরবার ধারাo নেগndনাথেক মুg কের। যিদo 
নেগndনাথ মাt eকবারi ঠাকুরেক দশর্ন কেরন তবুo ei ঘটনাi তাঁহার মেন গভীর েরখাপাত কের। িতিন eকিট 
pবেn ঠাকুেরর েচহারা hবুh বণর্না িদয়ােছন। ী ীরামকৃ কথামৃত pেণতা মেহndনাথ gp নেগndনােথর ei 

মেণর িববরণ িনয়া aনুpািণত হiয়ািছেলন। তাহার িকছুকাল পেরi মেহndনাথ ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। 
pবুd ভারত, uেdাধন, মডাণর্ িরিভu pভৃিত পt-পিtকায় নেগndনাথ ীরামকৃ  সmেকর্ কেয়কিট pবn েলেখন। 
মডাণর্ িরিভuেত নেগndনােথর েলখা ীরামকেৃ র সমািধর বণর্না পিড়য়া মনীষী েরামা ের য্াঁলা মুg হন। 
 
        নটবর (নটবর েগাsামী) -- hগলী িজলার ফুলুi শয্ামবাজােরর পা র্বতর্ী েবলেট gােমর aিধবাসী। 
ঠাকুেরর aনুরাগী ৈব ব ভk। ঠাকুর নটবর েগাsামীর গৃেহ eকবার িগয়ািছেলন। ঠাকুর তাঁহার ভােg hদেয়র 
সিহত েস সমেয় সাতিদন েগাsামীজীর গৃেহ িছেলন। েগাsামীজী o তাঁহার stী uভেয়i ভিkভের ঠাকুের েসবা 
কিরেতন। ফুলুiেয় বh ৈব েবর বাস িছল eবং তাঁহারা pিতিদনi সংকীতর্ন কিরেতন। ঠাকুরেক সংকীতর্ন 

নাiবার বাসনায় েগাsামীজী িনকটবতর্ী sান রামজীবনপুর o কৃ গে র িবখয্াত কীতর্নীয়া o মৃদ বাদকেক 
আনয়ন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুেরর ভাবসমািধ দশর্েন ৈব বগণ িবেশষভােব আকৃ  হiয়ািছেলন। ‘েযাগমায়ার 
আকষর্ণ’ কাহােক বেল -- iহা oiখােন ঠাকুর pতয্k কিরয়ািছেলন। 
 
        নn বসু (নnলাল বসু) -- ধনী বয্িk। বাগবাজাের বািড়। তাঁহার গৃেহ নানা েদবেদবীর সুnর ছিব আেছ 
জািনেত পািরয়া 1885 সােল বলরাম বসুর বািড় হiেত তথায় যান। aেনকkণ ধিরয়া েসi সব ছিব েদিখয়া 
গৃহsামী eবং তাঁহার ভাi প পিত বসুর সিহত ঈ রীয় pস  কেরন। ঠাকুর oi ছিবgিলর pশংসা কিরয়া 
নnবাবুেক যথাথর্ িহn ু বিলয়া সাধুবাদ িদয়ািছেলন। 
 
        নnলাল েসন -- েকশবচnd েসেনর াতু ুt। েকশবচেndর মাধয্েম ীরামকৃে র সংsেশর্ িতিন আেসন। 

ী ীঠাকুরেক কেয়কবার দশর্ন কেরন। 1882 সােলর 27েশ aেkাবর েকশবচnd েসন ঠাকুরেক eবং আেরা 
aেনকেক লiয়া sীমাের গ া মেণর বয্বsা কেরন। নnলাল েসi দেল িছেলন। িতিন েসিদন ঠাকুেরর ভাবািব  
aবsার pতয্kদশর্ী eবং বh আধয্ািtক আেলাচনার ে াতা হন। নnলাল পরবতর্ী কােল েকশবচnd েসেনর o 
ঠাকুেরর aনুগামী ভk হীরানেnর সিহত িসnু pেদেশ যান eবং েসখােন সমাজেসবী o িশkাbতী িহসােব সুনাম 
aজর্ন কেরন। 
 
        নিnনী (নিnনী মিlক) -- bাhভk মিণলাল মিlেকর িবধবা কনয্া। িতিন ধমর্পরায়ণা িছেলন eবং 
ঠাকুরেক aতয্n dা কিরেতন। eক সমেয় িতিন িকছুেতi ধয্ােন মনঃসংেযাগ কিরেত পািরেতন না। ঠাকুর ei 
সমসয্ার কথা িনয়া তাঁহােক তাঁহার সবর্ােপkা িpয় পাtেকi ( াতু ুt) বালেগাপাল ভািবয়া েসবা কিরেত 
িনেদর্শ িদয়ািছেলন। ঠাকুেরর আিদ  পথ aবলmেন iঁহার আধয্ািtক unিত হiয়ািছল। 
 
        নফর বেnয্াপাধয্ায় -- িশoড় িনবাসী স িত সmn ভিkমান বয্িk। ীরামকৃ  eকবার িশoড় িগয়া 
কীতর্নানেn িবেভার হiয়া পেড়ন। নফর েসi সময় ীরামকৃে র েসবা কিরয়া ধনয্ হiয়ািছেলন। 
 
        নবকুমার -- িবজয়কৃ  েগাsামীর স ী। নবকুমার দিkেণ ের ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। eবং েসi সময় 

ীরামকৃে র মুেখ ঈ রীয় pস ািদ েনন। পের বলরাম বসুর সিহত eকi েনৗকােত কিলকাতা িফেরন। আর 
eকিদন ঠাকুেরর িনকট ভk সমাগম েদিখয়া, দmভের দরজার কাছ হiেত চিলয়া যাoয়ায়, ঠাকুর তাঁহােক 
aহ ােরর pিতমূিতর্ বিলয়া মnবয্ কিরয়ািছেলন। 
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        নবেগাপাল কিবরাজ -- 1886 সােলর মাচর্ মােস কাশীপুের ীরামকৃে র aসুখ বৃিd পাiেল 
িগিরশবাবুর aনুেরােধ িতিন ীরামকৃ েক েদিখেত আিসয়ািছেলন। eiভােব তাঁহার ীরামকৃ েক দশর্ন কিরবার 
েসৗভাগয্ হয়। 
 
        নবেগাপাল েঘাষ (1832 - 1909) -- hগলী েজলার েবগমপুের gােম জn। ীরামকৃে র পরমভk। 
নবেগাপাল বাdড় বাগােনর বািসnা। pথমবার ঠাকুরেক দশর্েনর পর বhিদন িতিন ঠাকুেরর সে  আর েযাগােযাগ 
কেরন নাi। ঠাকুরi তাঁহার বnু িকেশারীর কােছ তাঁহার খবর জািনেত চািহেল নবেগাপাল তাঁহার মত eকজন 
সাধারণ মানুসেকo ঠাকুর sরেণ রািখয়ােছন জািনয়া িবিsত o পুলিকত হন। িতিন সstীক ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত 
আেসন। তাঁহার গৃহ ঠাকুেরর পদধূিলেত o নৃতয্ গীেত ধনয্ হiয়ািছল। নবেগাপাল ঠাকুেরর মেধয্ ীৈচতনয্ rপ 
েদিখেত পান। 1886-র 1লা জানুয়াির ঠাকুর যখন কlতr হiয়া সকলেক আশীবর্াদ কিরেতিছেলন েসi সময় 
নবেগাপালo uপিsত িছেলন। েসiিদন সমািধs aবsায় িতিন নবেগাপালেক তাঁহার নাম বারংবার ucারণ কিরেত 
বেলন। তাহার পর হiেত নবেগাপােলর মুেখ সবসময় “জয় রামকৃ ” িন লািগয়াi থািকত। 1898 সােল 
হাoড়ায় নবেগাপােলর নবিনিমর্ত গৃেহ sামী িবেবকানn কতৃর্ক ীরামকৃে র pিতকৃত sািপত হয়। েসi ভমুহূেতর্ 
sামীজী “o ঁ sাপকায় চ ধমর্সয্ সবর্ধমর্srিপেণ। aবতারবির ায় রামকৃ ায় েত নমঃ ৷৷” pণাম মntিট রচনা কেরন। 
েসiসময় িবেবকানেnর grভাiেদর মেধয্o aেনেকi েসখােন uপিsত িছেলন। নবেগাপােলর stী িনsািরণী 
েদবীেক ীরামকৃ  িবেশষ sহ কিরেতন। ীসারদা েদবীo বিলয়ািছেলন -- “নবেগাপােলর পিরবার বড় d।” 
 
        নবdীপ েগাsামী -- 1883 সােল পািনহাটীেত রাঘব পি েতর িচড়ার মেহাৎসেব ীরামকৃ  েযাগ িদেত 
েগেল েসখােন নবdীপ েগাsামী তাঁহার দশর্ন লাভ কেরন। েসখােন মিণেমাহন েসেনর বািড়েত uভেয়র মেধয্ 
ধমর্ােলাচনা হয়। ei uপলেk ঠাকুর গীতার সার কথা “তয্াগী” বিলেল নবdীপ েগাsামী তাহা pমাণ সহ সমথর্ন 
কেরন।  
 
        নবাi ৈচতনয্ -- pকৃত  নাম নবেগাপাল িমt। ীরামকৃে র গৃহীভk মেনােমাহন িমেtর েজয্ তাত। 
িতিন দিkেণ ের pায়i আিসেতন eবং ী ীঠাকুেরর কথামৃত বণপূবর্ক uc সংকীতর্নািদ কিরেতন। পািনহাটীর 
uৎসেব ী ীঠাকুেরর িবেশষ কৃপালাভ কিরয়া ধনয্ হন। িতিন ীরামকৃে র দশর্ন o কৃপালাভ কিরবার পের 
সংসােরর ভার পুেtর uপর িদয়া েকাnগের গ াতীের পণর্কুিটের িদবারাt জপধয্ান o কীতর্নািদ কিরেতন। 1882 

ী ােbর িডেসmর মােস ীরামকৃ  তাঁহার গৃেহ পদাপর্ণ কিরয়ািছেলন। 
 
        নবীন িনেয়াগী (নবীনচnd িনেয়াগী) -- দিkেণ র িনবাসী ভk নবীন িনেয়াগী pায়i ঠাকুরেক দশর্ন 
কিরেত আিসেতন। 1884 ী ােbর 5i aেkাবর নবীন িনেয়াগীর গৃেহ আেয়ািজত নীলক  মুখাজর্ীর যাtা 
uপলেk ঠাকুেরর পদাপর্ণ হয়। েসিদন ঠাকুর নবীনচnd o তাঁহার পুেtর ভিkর pশংসা কেরন। ঠাকুর 
বিলয়ািছেলন তাঁহার েযাগ o েভাগ dii আেছ। dগর্াপূজার সময় নবীন o তাঁহার পুt মা-dগর্ােক বয্জন কিরেতন। 
সাধনকােল দিkেণ ের ৈভরবী bাhণীেক ঠাকুর ম ল ঘােট থািকবার aনুেরাধ কিরয়ািছেলন। ৈভরবীর েসখােন 
aবsানকােল নবীন িনেয়াগীর ভিkমতী stী তাঁহার েসবা o যেtর সুবয্বsা কিরয়ািছেলন।  
 
        নবীন েসন -- েকশবচnd েসেনর েজ  াতা। তাঁহার কলুেটালার বািড়েত েকশেবর মাতাঠাকুরানীর িনমntেণ 
ঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন eবং bাhভkেদর িহত কীতর্ন কিরয়ািছেলন। 
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        নেরnd [নেরndনাথ দt] (1863 - 1902) -- iিন পরবতর্ী জীবেন ীরামকৃ সে  িব িবখয্াত sামী 
িবেবকানn নােম পিরিচত। িপতা িব নাথ দt pখয্াত aয্াটনর্ী িছেলন। িতিন খুব uদার মেনাভাবাপn eবং pবল 
বয্িktসmn মানুষ িছেলন। মাতা ভুবেন রী aিতশয় ভিkমতী মিহলা িছেলন। রামায়ণ-মহাভারত o পুরাণািদ 
gnপােঠ তাঁহার িবেশষ দখল িছল। বীের র িশেবর কৃপায় িতিন পুt নেরndনাথেক পাiয়ািছেলন। পুেtর uপর 
মােয়র pভাব পিরলিkত হয়। নেরndনাথ aিতশয় েমধাবী eবং তীk বুিdসmn ছাt িছেলন। বালক নেরেনর 
বুিdমtায় সকেলi মুg o িবিsত হiেতন। সমবয়s ছাtেদর মেধয্ নেরndনাথ িছেলন ধয্ানpবণ, pতুয্ৎপnমিত 
eবং aসমসাহিসক o hদয়বান েনতা। eকাধাের aেনক gেণর aিধকারী। বালয্কাল হiেত সতয্িন া eবং 
েদবেদবীর pিত aনুরাগ নেরndনােথর মেধয্ িবেশষ লিkত হয়। কেলেজর পাঠকােলi ঈ রােnষী যুবক নেরndনাথ 
eকজন pকৃত ঈ রd ােক খঁুিজয়া েবড়াiেতিছেলন। মন সমেয় bাhধেমর্র pিত আকৃ  হiয়া িতিন বh মনীসীর 
সািnধয্ লােভo তৃp হন নাi। aবেশেষ দিkেণ ের নেরndনাথ ীরামকেৃ র মেধয্ েসi আকাি ত ঈ রd ার 
সাkাৎলাভ কেরন। ীরামকৃ  oi সাkাৎকােল নেরndনাথেক জািনেত পােরন েয ei েসi িচিhত ঋিষ িযিন 
েলাকিহতােথর্ পৃিথবীেত আিসয়ােছন। নেরnd েসi িদেনi তাঁহার eতিদেনর pে র utর ীরামকৃে র িনকট হiেত 
মহূতর্মেধয্ পাiয়া যান। ীরামকৃে র দৃঢ়কে র utর -- িতিন ঈ রেক দশর্ন কিরয়ােছন; ভগবানেক িতিন িনেজi 

ধু েদেখন নাi, aপরেকo েদখাiেত পােরন। ীরামকৃ  তাঁহার আধয্ািtক সাধনার সকল শিk নেরndনাথেক 
aপর্ণ কিরয়া মহাসমািধ লাভ কেরন। ীরামকৃে র িতেরাধােনর পের ীরামকৃে র যুবক ভkেদর eকt কিরয়া 
বরাহনগর মেঠ সnয্াস gহণপূবর্ক pথেম িবিবিদষানn পের সিcদানn o েশেষ িবেবকানn নােম িতিন পিরিচত 
হন। তারপর পিরbাজক rেপ ভারেতর সবর্t পির মণ কিরয়া েদেশর বাsবrেপর সিহত তাঁহার pতয্k পিরচয় 
িহয়ািছল। aবেশেষ মাdােজর যুবক ভkেদর uৎসাহ-udীপনায় িবেবকানn আেমিরকার িশকােগা শহের 
আেয়ািজত িব ধমর্ মহাসভায় েযাগদান কিরেত রoনা হন 1893 ী ােbর 31েশ েম। aেনক aসুিবধার মেধয্ 
agসর হiয়া েশষ পযর্n িতিন uk সেmলেন িহn ুধেমর্র pিতিনিধrেপ েযাগদান কিরয়া িহn ুধেমর্র মিহমা েঘাষণা 
কেরন। uk সেmলেন বk ৃতা িদয়া জগৎসভায় ভারেতর pিত াপূবর্ক িবপুল সাফলয্ লাভ কেরন। আেমিরকার 
নানা sােন ঘুিরয়া ভারতীয় ধমর্, সংsৃিত, দশর্ন o েবদােnর pচার করা ei সমেয় তাঁহার eকমাt লkয্ হiয়া 
দাঁড়ায়। iuেরােপo িতিন েবদাn pচার কেরন। 1897 ী ােb ভারেত িফিরেল কলেmা হiেত আলেমাড়া পযর্n 
সবর্t aভূতপূবর্ aভয্থর্না লাভ কেরন। নানাsােন বk ৃতার পের ভাবী রামকৃ  িমশন গঠেনর কােজ uেদয্াগী হন 
eবং 1897 ী ােbর 1লা েম রামকৃ  িমশেনর pিত া কেরন। 
 
        নেরndনাথ বেnয্াপাধয্ায় -- aধয্াপক রাজকৃ  বেnয্াপাধয্ােয়র পুt। িতিন stী-পুt সহ শয্ামপুকুের 
বাস কিরেতন। eবং মােঝ মােঝ দিkেণ ের আিসয়া ঠাকুেরর স লােভ িনেজেক ধনয্ মেন কিরেতন। 
 
        নেরাtম -- কীতর্নীয়া। ঠাকুেরর ভেkরা িনেজেদর গৃেহ uৎসেবর বয্বsা কিরেলi কীতর্নগােনর জনয্ 
নেরাtমেক আমntণ কিরেতন। ঠাকুর ei কীতর্নীয়ােক খুব েsহ কিরেতন। 
 
        নারায়ণ -- কিলকাতার স িতপn bাhণ পিরবােরর সnান। সরল o পিবt sভােবর জনয্ ঠাকুর তাঁহােক 
খুব েsহ কিরেতন। নারায়ণ কথামৃত pেণতা মেহndনাথ gেpর ছাt। বািড়র েলােকর pবল আপিt সেtto ৈদিহক 
িনযর্াতন সহয্ কিরয়া িতিন দিkেণ ের আিসেতন। তাঁহার pিত ei শারীিরক aতয্াচােরর জনয্ ঠাকুর বয্াথা েবাধ 
কিরেতন। al বয়েসi নারায়ণ েদহতয্াগ কেরন। 
 
        নারায়ণ শাstী -- রাজsােনর aিধবাসী। দাশর্িনক, পি ত eবং ঠাকুেরর ভk। সাধনকােল িতিনঠাকুেরর 
িদেবয্াnt aবsা েদিখয়ািছেলন। পের নবdীপ হiেত নবনয্নয্ােয় বুয্ৎপিt লাভ কিরয়া িফিরবার পেথ ঠাকুেরর 
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ভাবময় মূিতর্ o সমািধ দশর্ন কিরয়া তাঁহার pিত আকৃ  হন। িতিন ঠাকুেরর মেধয্ শােstর সূk িবষয় সমূহ uপলb 
লkয্ কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর ভােব আকৃ  হiয়া িতিন দিkেণ ের থািকয়া যান। পের ঠাকুেরর িনকট সnয্াস gহণ 
কেরন eবং বিশ া েম তপসয্া কিরেত চিলয়া যান। 1875 ী ােb েকশেবর সিহত ঠাকুেরর িমলেনর আেগ িতিন 
ঠাকুেরর িনেদর্েশ েকশবচেndর সে  েদখা কেরন eবং ঠাকুরেক জানান েয েকশব জেপ িসd। দিkেণ ের মাiেকল 
মধুসূদেনর সিহত ীরামকৃে র সাkােতর সময় শাstীজী েসখােন uপিsত থািকয়া মাiেকেলর সে  সংsৃেত কথা 
বেলন। 
 
        িনতাi মিlক -- ডাkার িনতাi মিlক দিkেণ ের ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। ীরামকেৃ র 
uপেদশo িতিন িনয়ািছেলন। 
 
        িনতয্েগাপাল [িনতয্েগাপাল বস ু-- jানানn aবধূত] (1855- 1911) -- ীরামকৃে র েsহধনয্ 
ভk। রামচnd eবং মেনােমাহন িমেtর মাসতুেতা ভাi। তুলসীচরণ দt (পের sামী িনমর্লানn) িনতয্েগাপােলর 
ভািগেনয়। কিলকাতা আিহরীেটালায় িবখয্াত বসু বংেশর সnান। িপতা জনেমজয়, মাতা েগৗরী েদবী। িনতয্েগাপাল 
কখেনা eকা কখেনা রামচেndর সিহত ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসেতন। িতিন সবর্দা ভগবdােব িবেভার হiয়া 
থািকেতন। ীরামকৃ  তাঁহার আধয্ািtক aবsা লkয্ কিরয়া তাঁহােক aতয্n েsহ কিরেতন। ঠাকুর তাঁহার aবsা 
েদিখয়া তাঁহার সmেকর্ ‘পরমহংস aবsা’ বিলেতন। ঠাকুর তাঁহার সmেn বিলেতন েয তাঁহার আধয্ািtক 
aনুভূিতলাভ িবেশষ সাধন-ভজনািদর uেদয্াগ বয্তীতi হয়। িনতয্েগাপােলর পৃথক ভােব জনয্ ঠাকুর তাঁহার 
aনয্ানয্ ভkেদর তাঁহার সে  িমিশেত িনেষধ কিরেতন। বিলেতন, “oর ভাব আলাদা, o eখানকার েলাক নয়।” 
ঠাকুেরর িতেরাধােনর পর ঠাকুেরর aিsভs কাঁকুড়গািছর েযােগাদয্ােন রাখা হয় eবং িনতয্েগাপাল তখন পাঁচ-ছয় 
মাস কাল ঠাকুেরর িনতয্পূজা কিরেতন। িনতয্েগাপাল েসiসমেয় িদেনর aিধকাংশ সময় ধয্ান কিরয়া কাটাiেতন। 
িতিন ‘jানানn aবধূত’ নাম gহণ কেরন। 113 নং রাসিবহারী eেভিনuেত ‘মহািনবর্াণ মঠ’ sাপন কেরন। 
পািনহািটেত তাঁহার pিতি ত aনয্ মেঠর নাম ৈকবলয্ মঠ। তাঁহার রিচত pায় 25 খানা gেnর মেধয্ িকছু িকছু 
iংেরজীেত aনূিদত হiয়ােছ। 
 
        িনর ন [িনতয্িনর ন েঘাষ -- sামী িনর নানn] (1862 - 1904) -- িনর েনর জn 24 
পরগণার রাজারহাট িব ুপুের। িতিন ীরামকৃ  সে  sামী িনর নানn নােম সুপিরিচত। ীরামকৃে র 16 জন 
তয্াগী সnােনর মেধয্ sামী িনর নানn aনয্তম o ছয় জন ঈ রেকািটর aনয্তম। িনর েনর বালয্কাল 
মাতুলালেয় কােট। তাঁহার aিত সুnর েচহারা বয্ায়ামািদর ফেল সুদীঘর্, সবল o সুঠাম িছল। তাঁহার pকৃিতo 
aনুrপ িনভর্ীক o বীরভাবাপn িছল। ীরামকেৃ র কােছ আিসবার পূেবর্ িতিন eক েpততttােnষী দেলর সিহত 
যুk িছেলন। ei েpততttানুসিnৎসু জনকেয়ক বnুর সিহত িনর ন pথম দিkেণ ের আেসন। pথম দশর্েন 
িনর ন েদেখন ীরামকৃ  ভkপিরেবি ত হiয়া বিসয়া আেছন। সnয্ায় সকেল uিঠয়া েগেল ীরামকৃ  
িনর েনর eমন aনতর ভােব খবর েনন, েযন কতকােলর পিরিচত। েসi সময়i িতিন িনর নেক জানাiয়া েদন 
েয, মানুষ ভূত ভূত কিরেত থািকেল ভূত হiয়া যায়, আর ভগবান ভগবান কিরেল মানুষi ভগবান হiয়া যায়। 
সে  সে  িনর ন িsর কিরেলন েয, ভগবান ভগবান করাi তাঁহার জীবেনর লkয্ হoয়া uিতত। pথম িদন 
হiেতi িনর েনর সরলতা ীরামকৃে র মন জয় কের। িনর েনর সরলতা o ৈবরােগয্র জনয্ ঠাকুর তাঁহার pিত 
কতখািন েsহপরায়ণ িছেলন তাহার uদাহরণ কথামৃেতর বh জায়গায় েদখা যায়। বলরামভবেন eকিদন 
বিলয়ািছেলন, “েদখ না িনর ন িকছুেতi িলp নয়।” eছাড়া আরo aেনক gহয্ কথা বিলয়ািছেলন িনর ন 
সmেকর্। দিkেণ ের eকিদন ঠাকুর িনর নেক আিল ন কিরয়া আকুলsের ভগবান লােভর জনয্ বয্g হiেত 
বিলয়ািছেলন। িনর ন ei ভালবাসায় aিভভূত হন। ীরামকৃে র pিত তাঁর তয্াগী সnানেদর eমন pাণঢালা 
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ভালবাসা িছল, যার uদাহরণ িনর েনর ভাষায়, “আেগ ভালবাসা িছল বেট, িকnt eখন েছেড় থাকেত পারবার েযা 
নাi।” কতর্বয্ানুেরােধ o ৈবরােগয্র আেবেগ িনর নেক আপাতদৃি েত কেঠার মেন হiেলo তাঁহার চিরেt 
েকামলতার aভাব িছল না। eককথায় pেয়াজন েবােধ িতিন েযমন বjাদিপ কেঠার হiেতন, েতমিন আবার 
কুসুমাদিপ মৃdo হiেত পািরেতন। 1887 ী ােbর pথম ভােগ সnয্াস gহেণর পের িতিন sামী িনর নানn 
নােম aিভিহত হন। sামী িনর নানেnর তপসয্ার িদেকi েবিশ েঝাঁক িছল। তেব grভাiেদর কাহােকo aসুs 
েদিখেল িতিন েসখােন ঝাঁপাiয়া পিড়েতন। তাঁহার েশষ সময় হিরdাের aিতবািহত হয়। 
 
        িনর েনর ভাi -- sামী িনর নানেnর পূবর্া েমর ভাi। 1884 ী ােb কালীপজূার িদেন দিkেণ ের 
িতিন ীরামকৃে র সmুেখ ধয্ান কিরয়ািছেলন। ীরামকৃ  তাঁহার েসi ধয্ােনর pশংসা কেরন। 
 
        নীলক  [নীলক  মুেখাপাধয্ায়] (1841 - 1911) -- iিন বধর্মােনর ধরণী gাম িনবাসী িবখয্াত 
যাtাoয়ালা। েগািবn aিধকারীর যাtা দেল pথম ছীেলন। সুগায়ক নীলক  কৃ যাtায় দূতীর ভূিমকায় aিভনয় 
কিরেতন। িতিন সংsৃত ভাল জািনেতন। েগািবn aিধকারীর মৃতুয্র পর িতিন তাঁহার যাtা দেলর মািলক হন। 
কিবt শিkর জনয্ িবখয্াত িছেলন। তাঁহার রিচত ‘কৃ যাtা’ বধর্মান, বীরভূম, মুিশর্দাবাদ eবং বাঁকুড়ায় খুব 
খয্ািতলাভ কিরয়ািছল। ‘কালীর দমন’ (কৃ লীলা) নীলকে র রিচত ে  পালা। িতিন িনেজ oi যাtায় রাধার 
সখীrেপ aতয্n সুnর aিভনয় o গান কিরেতন। নবdীেপর পি তেদর িনকট হiেত ‘গীতরt’ uপািধ লাভ 
কেরন। নীলক  দিkেণ ের ীরামকৃ েক গান নাiয়া মুg কেরন। ঠাকুরo তাঁহােক গান নাiয়া ধনয্ 
কিরয়ািছেলন। নীলকে র যাtা aনু ান েদিখেত আgহী ীরামকৃ  হাটেখালার বােরায়ারী তলায় িগয়ািছেলন। 
পের আর eকবার ঠাকুর 1884 ী ােbর aেkাবর মােস নবীন িনেয়াগীর গৃেহ আমিntত হiয়া নীলকে র যাtা 

েনন। েসিদনo িতিন সমািধs হন। নীলক  ঠাকুরেক p  কেরন েয, তাঁহার মেতা সংসারী জীেবর গিত িক। 
ঠাকুর তাঁহােক বেলন েয, িতিন (নীলক ) ভগবান dারা পিরচািলত হiয়াi তাঁহার নামগান, ভিkরেসর ধারা 
সাধারণ মানুেষর মেন েপৗঁছাiয়া িদেতেছন। তাহার পর িতিন নীলক েক মােয়র গান কিরেত aনুেরাধ কিরেলন। 
মধুর কে  গান িনয়া িতিন ভাবিবেভার হiয়া নৃতয্ কিরেত আরm কেরন। eiভােব নীলক  তাঁহার গােনর যথাথর্ 
পুরsার পাiেলন। ঠাকুর তাঁহােক বিলয়ািছেলন েয, dলর্ভ রt নীলকে র িনেজর কােছi আেছ। 
 
        নীলমিণবাব ু-- aধয্াপক। ডাkার মেহndলাল সরকােরর সিহত শয্ামপুকুের আিসয়া ীরামকৃ েক দশর্ন 
কেরন eবং তাঁহার কথামৃত পান কেরন। 
 
        নীলমাধব েসন (গাজীপুেরর bাhভk) -- িতিন গাজীপুর হiেত ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসয়ািছেলন। 
েকশবচnd েসন eবং তাঁহার bাhভkেদর সিহত ঠাকুর যখন গ াবেk মণ কিরেতিছেলন, েসi সময় নীলমাধব 
েসনo uপিsত িছেলন। ঠাকুর সমািধs হiয়ািছেলন। ধীের ধীের িতিন বাহয্জগেত িফিরয়া আিসেতিছেলন, তখন 
নীলমাধব o aপর eকজন ভk ঠাকুেরর ছিব ঘের রােখন। তাহােদর কথা িনয়া ঠাকুর িsত হােসন eবং িনেজর 
েদেহর িদেক a িুল সংেকত কিরয়া বেলন েয শরীরটা েকবলমাt েখাল। 
 
        নয্াংটা (েতাতাপুরী) -- ীরামকৃ েদেবর aৈdত েবদাn সাধনার gr। পা ােবর লুিধয়ানা মেঠর 
পুরীনামা দশনামা সmpদায়ভুk aৈdতবাদী নাগা সnয্াসী। দীঘর্ 40 বৎসর সাধনার পর িনিবর্কl সমািধলাভ 
কিরয়ািছেলন। utর-পি ম ভারত হiেত পুরী o গ াসাগর তীথর্ কিরয়া িফিরবার পেথ িতিন 1865 ী ােb 
দিkেণ ের আেসন। eখােন ঠাকুেরর সিহত তাঁহার সাkাৎকার হয়। েতাতাপরুী বালয্কাল হiেতi সnয্াসীেদর মেঠ 
িছেলন। ei সmpদােয়র সnয্াসীরা িদগmর থািকেতন বিলয়া (নয্াংটা) নাগা বা নাংগা সাধু সmpদায় বলা হiত। 
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েতাতা al বয়েসi grর দৃি  আকষর্ণ কেরন eবং িবেশষ যt সহকাের িশkাpাp হন। al সমেয়র মেধয্ বh 
শাst aধয্য়ন কেরন। বhিদন নমর্দাতীের কৃcসাধন কেরন eবং aবেশেষ িনিবর্কl সমািধ pাp হন। ীরামকৃ েক 
েদিখবামাt েতাতাপুরী তঁহার uc আধয্ািtক aবsা uপলিb কিরেত পােরন। িতিন ঠাকুরেক েবদাn িশkা িদেত 
পােরন িকনা p  কিরেল ঠাকুর বেলন েয সবi মােয়র icার uপর িনভর্র কের। aবেশেষ ঠাকুর মােয়র 
আেদশানুসাের েতাতাপুরীর কােছ েবদাn সাধনা কেরন। সnয্াসদীkােn িতনিদেনর মেধয্i ঠাকুেরর িনিবর্কl 
সমািধ লাভ হiয়ািছল। েতাতাপুরী পরীkা কিরয়া েদিখয়ািছেলন েয, ঠাকুেরর মন সm ূণর্ভােব বাহয্জগৎ হiেত 
pতয্াhত। তাঁহার িনিবর্কl সমািধ aবsা েদিখয়া েতাতাপুরী িবিsত হiয়ািছেলন। দীঘর্ 40 বৎসেরর কিঠন 
সাধনার পর যাহা িতিন pাp হiয়ািছেলন তাহা ীরামকৃ  মাt al সমেয়i লাভ কিরয়ািছেলন। িতনিদেনর 
পিরবেতর্ 11 মাস aিতবািহত করার পর, েতাতাপুরী দিkেণ র হiেত চিলয়া যান। যাiবার পূেবর্ ীরামকৃে র 
সািnধয্বশতঃ িতিন hদয় ম কেরন েয bh o শিk aিভn, eকi সtা। 
 
        পoহারীবাবা [হরভজন দাস] (1840 - 1898) -- utর pেদেশর েজৗনপেুরর িনকটবতর্ী েpমপুের 
(gিজ) মতাnের বারাণসী েজলার gিজ নামক sােনর িনকটবতর্ী eক gােম িন াবান bাhণ বংেশ জn। িপতা 
aেযাধয্া েতoয়ারী। ৈশশেব বসnেরােগ তাঁহার eকচkু ন  হয়। কাকা লkীনারায়ণ ৈনি ক bhচারী eবং al 
বয়েসi সnয্াস জীবন যাপেনর জনয্ গৃহতয্াগী। বh বৎসর পের গাজীপুেরর িতন মাiল দিkেণ গ াতীের কুথর্ 
নামক gােমর আ েম লkীনারায়েণর aবsান কােল হরভজন তাঁহার িনকট আিসেল িতিন তাঁহার uপনয়েনর পর 
শাstািদ aধয্য়ন করান। 1856 ী ােb লkীনারায়েণর েদহতয্ােগর পর আ েমর দািয়t gহণ কিরয়া বাবাজী 
পুরী, রােম র, dারকা o বdীনাথ তীথর্ািদ দশর্ন কেরন। e সমেয় িগনর্ার পবর্েত eক েযাগীর কােছ uপেদশ লাভ 
কেরন eবং িহমালেয়র eক েযাগীর িনকট eক uিdেদর সnান পান যাহা খাiয়া aনয্ খাদয্ বয্তীতi বhিদন 
বাঁিচয়া থাকা যায়। আ েম িফিরয়া সাধুর জীবনযাপন কােল ধুমাt ল া o dধ আহাযর্ gহণ কিরেতন। পের ধু 
িবlপেtর রস পান কিরেতন। েসজনয্ েলােক পoহারীবাবা বিলত। পুরী যাtার পেথ মুিশর্দাবােদ বাংলা ভাষা 
িশিখয়া ৈচতনয্চিরতামৃত pভৃিত gn পাঠ কেরন। তািমল, েতেলg ভাষা িশিখয়া দিkণ ভারতীয় ৈব ব সmpদােয়র 
gnািদ পাঠ কেরন। ীসmpদােয়র eক ৈব ব সাধুর িনকট িতিন দীিkত হiয়ািছেলন। গাজীপুেরর িনকেট eক 
েযাগীর কােছ িতিন েযাগিশkা কেরন। আ েমর eক মৃিtকা গhের িতিন েযাগাভয্াস কেরন। জনতােক pিত 
eকাদশীেত দশর্ন দান কিরেতন। পের বৎসের eকিদন মাt দশর্ন দােনর জনয্ বািহের আিসেতন। দীঘর্কাল gহায় 
বাস কিরয়ািছেলন। তাঁহার gহােত ী ীঠাকুেরর eকিট ফেটা িছল। 1890 ী ােb sামীজী তাঁহার সিহত 
আলাপািদ কিরয়া মুg হiয়ািছেলন। কথামৃেত ঠাকুর ীরামকৃে র সােথ ৈtেলােকয্র কেথাপকথেন পoহারীবাবার 
pস  পাoয়া যায়। বাবাজীর েদহতয্ােগর aবয্বিহত পের sামীজী তাঁহার ucাবsার কথা eকিট pবেn 
িলিখয়ািছেলন। 
 
        পি তজী -- বড়বাজােরর ভk মােরায়াড়ীর গৃেহ (12 নং মিlক sীেট) ী ীরামকৃ েদেবর ভাগমন 
কােল পি তজী তাঁহার সে  ঈ রীয় pস  কেরন। তাঁহার পুto oiিদন ঠাকুেরর সে  কথা বেলন। িতিন মেধয্ 
মেধয্ দিkেণ ের আিসয়া ী ীঠাকুেরর সািnেধয্ ভগবৎpস  কিরেতন। 
 
        পdেলাচন (পি ত পdেলাচন তকর্াল ার) -- েবদাnবাদী, নয্ায়শােst সুপি ত eবং ী ীঠাকুেরর 
পরম aনুরাগী। িতিন বধর্মান মহারােজর সভাপি ত িছেলন। পdেলাচেনর পাি েতয্র খয্ািত o ঈ রভিkর কথা 

িনয়া ঠাকুর তাঁহােক েদিখবার জনয্ আgহ pকাশ কেরন। েসi সমেয় পdেলাচন ভg sােsয্াdােরর জনয্ 
আিড়য়ােদেহর eকিট বাগানবািড়েত িছেলন। িমলেন uভেয়i আনিnত হন। ঠাকুেরর মুেখ তাঁহার uপলিb সমূহ o 
মােয়র গান িনয়া িতিন aতয্n aিভভূত হiয়ািছেলন। পি েতর িসdাi-eর িবষয় ঠাকুর জািনেত পািরয়ািছেলন 
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বিলয়া িতিন তাঁহােক সাkাৎ i jােন sবstিত কিরয়ািছেলন। কাশীেত িতিন েদহরkা কেরন। 
 
        পlু (pমথনাথ কর) -- কmুিলয়ােটালার েডপুিট ময্ািজেsট রায় বাহাdর েহমচnd কেরর পুt। eয্টনর্ী 
িহসােব িবখয্াত। মাsার মহাশেয়র ছাt িহসােব খুব ৈশশেবi ঠাকুেরর সংsেশর্ আেসন o তাঁহার ভk হন। ঠাকুর 
বিলয়ািছেলন “েতারo হেব। তেব eকটু েদিরেত হেব।” পরবতর্ী জীবেন িতিন বh পরিহতbতী pিত ােনর সে  
জিড়ত িছেলন eবং দিরেdর েসবায় আtিনেয়াগ কিরয়ািছেলন। 1937 ী ােb কিলকাতায় েদহতয্াগ কেরন। 
 
        প পিত (প পিত বসু) -- নnলাল বসুর ভাi। বাসsান -- বাগবাজার, কিলকাতা। 1885 ী ােb 
28েশ জুলাi ঠাকুর ীরামকৃ  নn বসুর বািড়েত রিkত েদবেদবীর সুnর ছিবgিল দশর্েনর জনয্ ভাগমন 
কিরয়া সাদর aভয্থর্না লাভ কেরন। প পিত তাঁহােক েদবেদবীর ছিবgিল দশর্ন করাiয়া সুখী হন। ঐ েযর্র 
aিধকারী হoয়া সেtto প পিতর aহংকারশূনয্ মেনাভােবর জনয্ ঠাকুর তাঁহার pিত pসn হন o িকছুkণ নnবাবু 
pভৃিতর সিহত ঈ রীয় pস  কেরন। 
 
        পাগলী -- কথামৃেত eক পাগিলনীর uেlখ আেছ। েস দিkেণ ের o কাশীপুের ঠাকুেরর িনকট মেধয্ মেধয্ 
আিসত। ীিবজয়কৃ  েগাsামী ei সুগািয়কা পাগলীেক ীরামকৃ  সমীেপ আনয়ন কেরন। িকnt ঠাকুেরর pিত 
তাহার aনয্ভােব কথা pকাশ করায় ঠাকুর িবরk হন। যখন তখন আিসয়া েস ঠাকুেরর িনকট গান কিরত। 
 
        পাnা কীতর্নী (পাnাময়ী) -- িবখয্াত মিহলা কীতর্নীয়া। পদাবলী কীতর্েন সুখয্ািত aজর্ন কিরয়ািছেলন। 
1884 ী ােbর পূেবর্ দিkেণ ের কীতর্ন uপলেk ঠাকুেরর সিহত তাঁহার সাkাৎ হয়। ঠাকুর তাঁহার ভk 
ঈশানচnd মুেখাপাধয্ােয়র বািড়েত পাnার সুকে র pশংসা কেরন eবং তাঁহার ভিkর কথা uেlখ কেরন। 
 
        পাঁেড় জমাদার (েখা া বুেড়া) -- ী ীঠাকুেরর দিkেণ ের ভkেদর িনকট কািমনী-কা ন pসে  
তাহার তrণী stীর রkণােবkেণ তাহােক uিdg থািকেত হiত -- uেlখ কিরয়ািছেলন। 
 
        িপগট (িমs) -- আেমিরকান পাdী। েযােশফ কুেকর সে  েকশবচেndর sীমাের (23-2-1882) 

ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। েসিদন ঠাকুেরর গান eবং আধয্ািtক আেলাচনা িনয়া eবং ঠাকুেরর 
ভাবসমািধর aবsা েদিখয়া েযােশফ কুক eবং িমs িপগট aিভভূত হiয়ািছেলন। 
 
        পূণর্ [ ী পূণর্চnd েঘাষ] (1871 - 1913) -- কিলকাতার িসমুিলয়ায় জn। ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ 
1885 ী ােbর মাচর্ মােস। গৃহীভkেদর মেধয্ ী ীঠাকুর তাঁহােকi ঈ রেকািট বিলয়া িনিদর্  কিরয়ািছেলন। 
ছাtাবsায় aিত ৈশশেবi মাsার মহাশেয়র পরামেশর্ দিkেণ ের ঠাকুেরর সংsেশর্ আেসন। িপতা রায় বাহাdর 
দীননাথ েঘাষ -- ucপদs রাজকমর্চারী। ঠাকুর পূণর্েক বিলয়ািছেলন েয যখনi তাহার সুিবধা হiেব তখনi েযন 
েস ঠাকুেরর িনকট আেস। ী ীঠাকুর বিলয়ািছেলন পূণর্চেndর ‘িব রু aংেশ জn’ eবং তাঁহার আগমেন oi 
ে ণীর ভkেদর আগমন পূণর্ হiল। বািহের সরকারীকােজ িনযুk থািকেলo anের িতিন ী ীঠাকুেরর ভােব o 
িচnায় মg থািকেতন। sামীজীর pিত তাঁহার গভীর aনুরাগ িছল। sামীজীর মিহলাভk মাদাম কালেভ কিলকাতায় 
যখন আেসন, েস সময় িতিন তাঁহােক িবেবকানn েসাসাiিটর সmাদক িহসােব uk েসাসাiিটর পk হiেত 
aিভনিnত কেরন। মাt 42 বৎসর বয়েস েদহতয্াগ কেরন। 
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        pতাপ ডাkার (1851 - 1912) -- িবখয্াত েহািমoপয্ািথক িচিকৎসক pতাপচnd মজুমদার। নদীয়া 
েজলার চাপড়া gােম জn। কিলকাতায় িচিকৎসা-িবদয্ায় uc িশkাpাp। 1885 ী ােb শয্ামপুকুের ঠাকুেরর 
সিহত pথম সাkাৎ হয়। িতিন শয্ামপুকুর o কাশীপুের ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ িগেয়িছেলন। ei সমেয় ঠাকুেরর 
পূত স  লাভ কিরয়া eবং তাঁহার adুত ভাবাবsা দশর্েন িবjান জগেতর pতাপচnd েমািহত হন। 1893 ী ােb 
িচকােগােত World's Columbian Exposition-e  আমিntত হন। 
 
        pতাপচnd মজুমদার (1840 - 1905) -- বাসsান কিলকাতা। িপতা িগরীশচnd মজুমদার। pতাপচnd 
িবখয্াত bাhধমর্ pচারক। জn hগলী েজলার বাঁশেবিড়য়া gােম মাতুলালেয়। bাhধমর্ pচােরর জনয্ ভারত, 
iuেরাপ, আেমিরকা o জাপােনর নানাsােন মণ কেরন। 1875 ী ােb ীরামকৃে র সিহত pথম সাkাৎ হয়। 
েকশবচnd েসেনর েদহতয্ােগর পর নবিবধান bাhসমােজর েনতা হন। ীরামকৃে র িনকট িতিন বhবার িগয়ােছন। 

ীরামকৃ  সmেn তাঁহার িবখয্াত pবn Hindu Saint জনিpয়তা লাভ কের। Oriental Christ, 
Paramhamsa Ramakrishna pভৃিত gn তাঁহার রচনা। 1893 সােল pতাপচnd িশকােগা ধমর্সভায় uপিsত 
হiবার জনয্ িনমিntত হiয়া ভাষণ িদয়ািছেলন eবং েসখােন sামী িবেবকানেnর সােথ সাkাৎ হয়। কিলকাতায় 
65 বৎসর বয়েস তাঁহার জীবনদীপ িনবর্ািপত হয়। 
 
        pতাপ িসং -- eকজন েডপুিট। ঠাকুর কামারপুকুের তাঁহার দানধয্ান o ঈ ের ভিk iতয্ািদ aেনক gেণর 
কথা িনয়ািছেলন। iিন ঠাকুরেক লiয়া যাiবার জনয্ েলাক পাঠাiয়ািছেলন। 
 
        pতাপচnd হাজরা -- hগলী েজলার মড়ােগেড় নামক gােম বািড়। কামারপুকুেরর কেয়ক মাiল পি েম 
ei gাম। িশহড় gােম hদেয়র বািড়েত pথম িতিন ীরামকৃে র দশর্ন পান। কেয়ক বৎসর পের বািড়েত stী-পুt-
কনয্া o বৃdা মাতােক রািখয়া দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকেট আেসন। িকnt তাঁহার িকছু ঋণ িছল। দিkেণ ের িতিন 
‘হাজরামশাi’ নােম পিরিচত িছেলন। হাজরার িনরাকারবােদর সমথর্ন পাiয়া নেরndনাথo pথেম তাঁহার pিত 
আকৃ  হন। হাজরােক লkয্ কিরয়া ঠাকুর বিলেতন -- ‘জিটেল কুিটেল’ থাকেল লীলা েপা াi হয়। নেরndনােথর 
েচ ায় হাজরা ঠাকুেরর কৃপাpাp হiয়ািছেলন। জীবেনর েশষ ভােগ িতিন sgােম িফিরয়া আেসন। aিnম সমেয় 
ঠাকুেরর দশর্ন পান। 1900 ী ােb 62।63 বৎসর বয়েস sgােম হাজরা েলাকাnিরত হন। 
 
        pতােপর ভাi -- ীম-র দিkেণ ের িdতীয় দশর্ন িদবেস ীরামকৃ  তাঁহার কথা uেlখ কেরন। েবকার 
aবsায় stী-পুtেক রবািড়েত রািখয়া দিkেণ ের থািকেত চািহয়ািছেলন। েসজনয্ ঠাকুর তাহােক গৃহেsর কতর্বয্ 
সmেn সজাগ কিরয়া িতরsার কিরয়ািছেলন। iিন েকাn pতােপর ভাi তাহা জানা যায় না। 
 
        pসn (pসnকুমার েসন) -- bাhভk। জn -- 24 পরগণা -- গিরফা। েকশব েসেনর aনুগামী িশষয্। 
ঠাকুেরর ভদশর্ন লােভ িতিন আশীবর্াদ ধনয্ হiয়ািছেলন। কমলকুটীের েকশব েসেনর aসুs aবsায় ীরামকৃ  
েকশবেক েদিখেত েগেল িতিন ঠাকুরেক aনয্মনs কিরবার জনয্ নানা pসে র aবতারণা কিরয়ািছেলন। 
 
        pসn [সারদাpসn িমt -- sামী িtgণাতীতানn] (1865 - 1915) -- চিbশ পরগণা েজলার 
নাoরা gােম মাতুলালেয় জn। িপতা িশবকৃ  িমt। মাতামহ পাiকহাটীর নীলকমল সরকার eকজন জিমদার। 
সারদাpসn িছেলন কথামৃতকার মেহndনাথ gেpর ছাt। েমধাবী হiয়াo pেবিশকা পরীkায় িdতীয় িবভােগ utীণর্ 
হoয়ার জনয্ িবেশষ dঃখ পান। মাsার মহাশয় eiজনয্ িবষাদgs ছাtেক দিkেণ ের লiয়া িগয়া ীরামকৃে র 
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িনেদর্েশ িতিন ী ীমােয়র িনকট হiেত লiেতন। aিভভাবকগণ তাঁহার িববােহর েচ া কিরেল িতিন গৃহ হiেত 
পলাiয়া যান। pথেম কাশীপুের ীরামকৃে র িনকট যান। পের পুরীধােম পেথ রoনা হন। িকnt িফিরয়া আিসেত 
বাধয্ হন। েমে াপিলটন কেলজ হiেত eফ্ e পরীkায় utীণর্ হiয়া বরাহনগের মেঠ েযাগ েদন eবং সnয্াস 
gহেণর পের তাঁহার নাম হয় sামী িtgণাতীতানn। dঃসাহিসকতার pিত eকটা sাভািবক আকষর্ণ থাকায় তীথর্ 

মেণর সময় aেনক িবপেদর সmুখীন হiেত হয়। ী ীমা সারদােদবীর pিত তাঁহার aপিরসীম ভিkর পিরচয় 
পাoয়া যায়। তীথর্ হiেত িফিরয়া নানা জনিহতকর কােজ আtিনেয়াগ কেরন। dিভর্েk েসবাকাযর্, uেdাধন পিtকার 
pকাশনা eবং 1902 ী ােb েবদাn pচাের িবেদশযাtা তাঁহার কমর্ময় জীবেনর uেlখেযাগয্ ঘটনা। আেমিরকার 
সান ািnsেকা, কয্ািলেফািনর্য়া pভৃিত শহের েবদাn pচােরর কােজ তাঁহার েশষ জীবন কােট। 1906 ী ােb 
সান ািnsেকা শহের িহn ুমিnেরর pিত া কেরন। পা ােতয্ eiিট pথম িহn ুমিnর। কয্ািলেফািনর্য়ার পাবর্তয্ 
a েল ‘শািn আ ম’ নােম eকিট শাখােকnd r কিরয়ািছেলন। Voice of Freedom নােম eকিট মািসক 
পt eবং লস eে লস নগের েবদাn সিমিত sাপন তাঁহার িবেশষ uেদয্ােগর পিরচায়ক। 1915 ী ােbর 10i 
জানুয়াির িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        pাণকৃ  (pাণকৃ  মুেখাপাধয্ায়) -- hগিল েজলার জনাiেয়র মুেখাপাধয্ায় বংশীয় ীরামকেৃ  ভk। 
sূলকায় িছেলন বিলয়া ‘েমাটা বামুন’ নােম ঠাকুর তাঁহােক uেlখ কিরেতন। কিলকাতায় শয্ামপুকুর a েল রামধন 
িমt েলেন থািকেতন। সoদাগরী aিফেস চাকুরী কিরেতন। ঠাকুরেক িনেজর বািড়েত লiয়া িগয়া েসবা 
কিরয়ািছেলন। িতিন pায়i দিkেণ ের যাiেতন eবং েবদাnচচর্ায় আgহ pকাশ কিরেতন। 
 
        িpয় [িpয়নাথ মুেখাপাধয্ায়] -- ীরামকৃে র aনুরাগী ভk, iি নীয়ার, বাগবাজােরর রাজবlভ পাড়ার 
বািসnা। িতিন মেহndনাথ মুেখাপাধয্ােয়র কিন  াতা। uভেয়i িথেয়াসিফs হiেলo ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত 
কিরেতন। 
 
        িpয় (িpয়নাথ িসংহ) -- নেরndনােথর pিতেবশী বnু -- bাhভk। দিkেণ ের o িসমুিলয়ায় 

ী ীঠাকুরেক িতিন দশর্নািদ কিরয়ািছেলন। পরবতর্ী জীবেন িতিন খয্াতনামা িশlী হন। ‘grদাস বমর্ণ’ ei 
ছdনােম িতিন ‘ ীরামকৃ চিরত’ রচনা কেরন। বালয্-বয়েসi িতিন ীরামকৃে র সংsেশর্ আেসন। sামীজীর 
সmেn তাঁহার রচনায় sামীজী সmেকর্ বh মূলয্বান তথয্ জানা যায়। ‘sামীজীর কথা’ পুsেক ei sৃিতকথা 
pকািশত হiয়ােছ। 
 
        ঠাকুর েয নেরndনাথেক sশর্ dারা aৈdতানুভূিত দান কেরন তাহার eকিট সুnর রিঙনিচt িতিন a ন 
কিরয়ািছেলন। 
 
        েpমচাঁদ বড়াল -- বhবাজার িনবাসী সmাn পিরবাের জn। bাhভk মিণ মিlেকর িসঁdিরয়াপটীর 
বািড়েত bাhসমােজর uৎসেব ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। িতিন স ীতj িছেলন। তাঁহার পিরবারs লালচাঁদ বড়াল 
o রাiচাঁদ বড়াল pখয্াত স ীত সাধক। 
 
        ফিকর -- pকৃত নাম যেj র ভ াচাযর্। বলরাম বসুর পুেরািহত বংেশর সnান eবং িকছুকাল বলরামবাবুর 
পুt রামকৃ  বসুর গৃহিশkকrেপo িনযুk িছেলন। ীরামকেৃ র িনকট যাতায়াত r কেরন eবং kেম তাঁহার 
ভk হন। ঠাকুর ফিকেরর মুেখ েদবেদবীর sব িনেত ভােলাবািসেতন। 
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        বি ম -- মেহndনাথ gেpর পিরিচত। বাগবাজার sুেলর ছাt। শয্ামপুকুর বাটীেত তাহার েখাঁজ লiয়া 
ী ীঠাকুর মাsার মহাশয়েক বিলয়ািছেলন -- েস যিদ না আসেত পাের, তাহােক মাsার মহাশয় েযন ভগবৎকথা 

বেলন। তাহা হiেলi তাহার ৈচতনয্ হiেব। 
 
        বি মচnd চে াপাধয্ায় (1838 - 1894) -- সািহতয্ সmাট বি মচnd কিলকাতা িব িবদয্ালেয়র pথম 
sাতক। েপশায় েডপুিট-ময্ািজেsট। “বেnমাতরm” সংগীেতর s া। ব দশর্ন পিtকার pিত াতা। বি মচnd 24 
পরগণা েজলার কাঁঠালপাড়া gােম জngহণ কেরন। আধুিনক বাংলা সািহেতয্র aনয্তম s া বি মচnd 

ীরামকৃ েক 1884 ী ােbর 6i িডেসmর েশাভাবাজােরর aধরলাল েসেনর বািড়েত দশর্ন কেরন। বি মচnd 
েসিদন ঠাকুরেক ধমর্ সmেn নানািবধ p  কিরয়ািছেলন eবং যথাযথ utর পাiয়া সnt  হiয়ািছেলন। দিkেণ ের 

ীরামকৃ  মেহndনাথ gেpর িনকট বি মচেndর েলখা ‘েদবী েচৗধুরাণী’ gেnর পাঠ িনয়ািছেলন eবং গীেতাk 
িন াম কমর্েযাগ বি মবাবু uk gেn uেlখ করায় খুিশ হiয়ািছেলন। কথামেৃত ঠাকুেরর সে  কেথাপকথনিট 
বি মবাবুেক গভীরভােব িচnাশীল কিরয়ািছল। পরবতর্ী কােল মাsার মহাশয় o িগিরশবাবু ঠাকুেরর িনেদর্েশ 
বkিকমবাবুর সানকীভা ার বাসায় িগয়া ীরামকৃ  িবষেয় আেলাচনা কিরয়ািছেলন। 
 
        বলরাম [বলরাম বসু] (1842 - 1890) -- বলরামবসু ীরামকৃে র pধান গৃহীভkেদর মেধয্ aনয্তম। 
িতিন রসদদারেদর মেধয্ eকজন। কিলকাতার বাগবাজাের জn। িপতা রাধােমাহন। িপতামহ grpসােদর 
গৃহেদবতা ী ীরাধাশয্ামসুnর িবgেহর নামানুসাের oi a েলর নাম হয় শয্ামবাজার। oi a েলর কৃ রাম বসু 
sীট আজo বলরােমর pিপতামেহর েগৗরবময় sৃিতর সাkয্ বহন কিরেতেছ। hগলী েজলার আঁটপুর-তড়া gােম 
পূবর্পুrষদর আিদ িনবাস। uিড়ষয্ার বােল র েজলায় জিমদাির o েকাঠার েমৗজায় কাছাির বািড়র পtন হয় 
িপতামেহর সময়। িপতার িতন পুেtর মেধয্ বলরাম িdতীয়। ৈশশব হiেতi বলরাম ধমর্ভাবাপn। ei ৈব ব 
পিরবােরর সকেলi ধমর্pাণ বয্িk। ীধাম বৃnাবেনo ী ীরাধাশয্ামসুnর িবgহ sাপন কেরন িপতামহ 
grpসাদ। বতর্মােন uহা ‘কালাবাবুর কু ’ নােম পিরিচত। বলরাম 1882 ী ােb pথম ীরামকৃ েক দশর্ন 
কেরন দিkেণ ের। ীরামকৃে র বলরামেক িচিনয়া লiেত েদির হয় নাi। eকমাt বলরােমর বািড়েতi 

ীরামকৃে র সবর্ািধকবার আগমন ঘেট। বলরােমর an “ d an” -- eকথাo ঠাকুেরর মুেখ েশানা যায়। িতিন 
বলরামেক ীৈচতেনয্র কীতর্েনর দেল েদিখয়ািছেলন। বলরােমর সহধিমর্ণী কৃ ভািবনীেক ীমতীর (রাধারানীর) 
a  সখীর pধানা বিলয়া uেlখ কিরয়ািছেলন। eকবার ীমতী কৃ ভািবনী aসুsা হiেল তাঁহােক েদিখবার জনয্ 
ঠাকুর ীমা ীসারদা েদবীেক দিkেণে র হiেত বলরাম বসুর গৃেহ পাঠান। pিতবৎসর রেথর সময় ঠাকুরেক 
বাসভবেন লiয়া আিসেতন বলরাম। eখােন ঠাকুর রেথর সmুেখ কীতর্ন নৃতয্ািদ কিরেতন o রথ টািনেতন। ঠাকুর 
বিলেতন বলরােমর পিরবার সব eকসুের বাঁধা। বলরাম ধু িনজ পিরবার নয়, আtীয়sজন বnুবাnবo যাহােত 
ঠাকুেরর কৃপালােভ ধনয্ হiেত পাের েসজনয্ তাঁহািদগেক ঠাকুেরর িনকট uপিsত কিরেতন। ীরামকেৃ র 
মহাসমািধর িদন পযর্n িতিন ঠাকুেরর pেয়াজনীয় িনতয্ আহােযর্র dবয্সমূহ েযাগাiেতন। ঠাকুেরর aদশর্েনর পেরo 

ীরামকৃে র তয্াগী সnানেদর কােছ বলরােমর ভবন eকিট আ য়sল িছল। ei ভবন বতর্মােন “বলরাম-মিnর” 
নােম পিরিচত। eiখােনi রামকৃ  িমশেনর pিত া হয়। ী ীমাo ei বািড়েত মেধয্ মেধয্ আিসয়া বাস 
কিরেতন। বলরামবাবুর পুরীর আবাস eবং বৃnাবেনর কালাবাবুর কু  িছল ঠাকুেরর তয্াগী সnানেদর সাধন 
ভজেনর uপেযাগী sান। ীরামকৃ -লীলার iিতহােস aনয্ েকানo ভk পিরবােরর erপ সিkয় ভূিমকা েদখা 
যায় না। মাt 47 বৎসর বয়েস ীরামকৃে র তয্াগী সnানেদর uপিsিতেত বলরাম েশষ িনঃ াস তয্াগ কেরন। 
1919 সােল কৃ ভািবনী েদবীর ৺কাশীpািp হয়। 
 
        বলরােমর িপতা (রাধােমাহন বসু) -- iিন aিত িন াবান ৈব ব িছেলন। aিধকাংশ সময় কালাবাবুর 
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কুে  eকাকী বাস কিরেতন। ী ীরাধাশয্ামসুnেরর েসবার তttাবধান eবং aবসর সমেয় ভিkgn পাঠ eবং 
ৈব বেসবায় সময় aিতবািহত কিরেতন। েকাঠাের থাকাকােলo eirপ জীবনযাtা িনবর্াহ কিরেতন। ীরামকৃে র 
কৃপায় শািnর aিধকারী হiয়া বলরাম তাঁহার ধমর্pাণ িপতােক ঠাকুেরর সািnেধয্ লiয়া আিসয়ািছেলন। aতঃপর 
রাধােমাহন বসু বhবার ীরামকৃে র দশর্নলােভ জীবন ধনয্ কেরন o ভগবৎ দশর্েনর জনয্ বয্াকুলতা eবং 
ধমর্জীবেন uদার দৃি ভি লােভর েpরণালাভ কেরন। 
 
        বাবুরাম [বাবুরাম েঘাষ -- sামী েpমানn] (1861 - 1918) -- hগলী েজলার আঁটপুর gােম 
মাতুলালেয় জn। িপতা আঁটপুর িনবাসী তারাপদ েঘাষ, মাতা মাতি নী েদবী। বাবুরাম পরবতর্ী জীবেন ীরামকৃ  
সে  sামী েpমানn নােম পিরিচত। ীরামকৃ  কিথত ছয়জন ঈ রেকািটর মেধয্ িতিন eকজন। কলকাতায় 
পড়া না কিরবার সময় সহপাঠী রাখালচnd েঘােষর (পরবতর্ী কােল sামী bhানn) সিহত দিkেণ ের িগয়া pথম 

ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। ীরামকৃ  েসiিদনi বাবুরামেক আপনজন বিলয়া gহণ কেরন। িতিন বাবুরামেক 
দরদী, ‘বাবুরােমর হাড় পযর্n d’ -- বিলেতন। ভkpবর বলরাম বসুর stী কৃ ভািবনী েদবী, বাবুরােমর েজয্ া 
ভিগনী। পরম ভিkমতী মাতা মাতি নী েদবীর িনকট ীরামকৃ  তাঁহার ei পুtেক তাঁহােক েদoয়ার জনয্ pাথর্না 
কেরন। িকছুমাt িবচিলত না হiয়া িতিন তৎkণাৎ িনজ েসৗভাগয্jােন পুtেক ঠাকুেরর চরেণ সমপর্ণ কেরন। 
দিkেণ ের, শয্ামপুকুের o কাশীপুের বাবুরাম নানাভােব ী ীঠাকুেরর েসবা কিরয়ািছেলন। ীরামকৃে র ভাবধারা 
pচােরর জনয্ িতিন িতনবার পূবর্বে  গমন কেরন। pিতবােরi েসখােন বhভেkর মেধয্ pভূত udীপনার স ার 
হয়। sামী bhানেnর সিহত েদoেভাগ gােম নাগমহাশেয়র বািড়েত িগয়া ভাবােবেগ নাগ pা েণ গড়াগিড় েদন। 
sামী েpমানn িছেলন মেঠর sাধু-bhচারী o ভkগেণর জননীর মেতা। নানােদশ হiেত আগত সকলেক িতিন 
েবলুড়মেঠর তখনকার নানা aসুিবধার মেধয্o িম  আলাপািদ o pসাদ িবতরেণর মাধয্েম েসবা কিরেতন। তাঁহার 
েচ ায় েবলুড়মেঠ শাstািদ aধয্য়েনর জনয্ eকিট চতু াঠী (েটাল) sািপত হয়। ী ীমােয়র pিত sামী েpমানেnর 
aসীম ভিk িছল। 1918 ী ােbর 30েশ জুলাi, ম লবার, িবকাল 4টা 15 িমিনেট বলরাম-মিnের িতিন 
েদহতয্াগ কেরন। 
 
        িবজয় [িবজয়কৃ  েগাsামী] (1841 - 1899) -- শািnপুেরর িবখয্াত aৈdত বংেশ জn। িপতা 
আনnচnd েগাsামী। বালয্বয়স হiেতi ঈ র aনুরাগ লিkত হয়। েবদাn aধয্য়েনর জনয্ সংsৃত কেলেজ ভিতর্ 
হন। ছাtাবsায় bাhধেমর্ আকৃ  হiয়া মহিষর্ েদেবndনাথ ঠাকুেরর িনকট bাhধেমর্ দীিkত হন। পের েকশবচnd 
েসেনর সংsেশর্ আেসন eবং পরবতর্ীকােল bাhসমােজর আচাযর্ হiয়ািছেলন। েকশবচnd েসেনর েকান েকান 
আচরণ িতিন সমথর্ন কেরন নাi। যিদo িতিন িনরাকার ঈ েরর pিত aনুরাগী িছেলন তথািপ গয়ােত eক েযাগীর 
িনকট দীkাgহণ eবং েযৗিগক সাধন pিkয়ািদ aভয্াস কিরেত থােকন। মতপাথর্েকয্র জনয্ 1886-87 ী ােb 
bাhসংঘ তয্াগ কেরন eবং সনাতন িহn ুধেমর্ pতয্াবতর্ন কেরন। ঢাকােত তাঁহার pিতি ত eকিট আ ম আজo 
িবদয্মান। পরবতর্ী কােল িতিন বh বয্িkেক ৈব বমেnt দীিkত কেরন। aনয্ানয্ bাh েনতােদর নয্ায় ীরামকৃে র 
ভােব আকৃ  হiয়া িতিন বhবার দিkেণ ের যাতায়াত কিরয়ােছন। ীরামকেৃ র pিত তাঁহার গভীর dা ভিkর 
পিরচয় পাoয়া যায়। িবজয়কৃে র মেত ীরামকৃে র মেধয্i িতিন েষালআনা ভগবদভােবর pকাশ েদিখয়ািছেলন। 

ীরামকৃ েদেবর aেহতুকী ভালবাসার pভােব তাঁহার ধমর্জীবেন আমূল পিরবতর্ন আেস। েশষজীবেন িতিন 
পুরীধােম সাধন-ভজেন িনযুk থািকয়া eক িশষয্ম লী গঠন কেরন। 1899 ী ােb eখােনi েদহতয্াগ কেরন। 
 
        িবজেয়র শা ড়ী -- ীরামকৃে র aনুরাগী মিহলা ভk। রামচnd ভাdড়ীর ভিkমতী সহধিমর্ণী। িতিন 
দিkেণ ের o bাh uৎসবsেল ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যাiেতন। ঠাকুেরর পূতস  লােভ eবং তাঁহার নানািবধ 
uপেদশ বেণ িতিন ীরামকৃে র pিত িবেশষভােব আকৃ  হন। আজীবন িতিন ঠাকুেরর িবেশষ aনুরাগী ভk 
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িছেলন। 
 
        ‘িবদয্া’ aিভেনতা -- pকৃত নাম েভালানাথ বসু। pখয্াত যাtািশlী। “িবদয্াসুnর” নাটেক িবদয্ার 
ভূিমকায় aিভনয় কিরয়া িতিন “িবদয্া aিভেনতা” rেপ খয্ািত লাভ কেরন। ঠাকুর eকদা দিkেণ ের 
“িবদয্াসুnর” যাtায় িবদয্ার ভূিমকায় তাঁহার aিভনয় েদিখয়া আনিnত হiয়ািছেলন eবং তাঁহােক ঈ রলােভর 
জনয্ সাধনা কিরেত uৎসাহ িদয়ািছেলন। 
 
        িবেনাদ (িবেনাদিবহারী েসাম) -- মেহndনাথ gpর ছাt। বnুেদর কােছ িতিন ‘পdিবেনাদ’ নােম 
পিরিচত িছেলন। 1884 ী ােb ছাtাবsায় ীরামকৃ েদবেক দশর্ন কেরন। পরবতর্ী কােল িগিরশচnd েঘােষর 
নাটেক aিভনয় কিরেতন o স েদােষ মদয্পায়ী হন। eকিদন িথেয়টার হiেত েফরার পেথ রািtেত মােয়র বাড়ীর 
সmুেখ িতিন ী ীমােয়র uেdেশয্ eকিট গান কিরয়া তাঁহার দশর্ন লাভ কেরন। eর িকছুকাল পেরi িতিন 
েরাগাkাn হiয়া হাসপাতােল ভিতর্ হন eবং েদহতয্াগ কেরন। মৃতুয্র পূেবর্ িতিন ীম কিথত রামকৃ কথামৃত 
হiেত পাঠ েশানার icা pকাশ কেরন। তাঁর েশষ icা পািলত হয় eবং িতিন ীরামকৃে র নাম কিরেত কিরেত 
েশষ িনঃ াস তয্াগ কেরন। 
 
        িবেনািদনী (1863 - 1942) -- কিলকাতার িবখয্াত ম ািভেনtী। িগিরশচnd েঘাষ িছেলন িবেনািদনীর 
নাটয্gr। 1875 ী ােb েgট নয্াশনাল িথেয়টার দেলর সে  ভারত মণ কেরন। 1877 সােল িগিরশচেndর 
aনুেরােধ নয্াশনাল িথেয়টাের েযাগ েদন। িগিরশচেndর িশkায় eবং sীয় pিতভায় িবেনািদনী ে  ম ািভেনtী 
rেপ খয্াত হন। তাঁহার িনঃ াথর্ কেমর্র ফেলi sার িথেয়টােরর pিত া সmব হয়। সহকমর্ীেদর aিবচাের eবং নানা 
কারেণ িতিন 1886 ী ােb aিভনয় জীবন হiেত aবসর gহণ কেরন। তাঁহার রিচত gেnর মেধয্ ‘বাসনা’ 
(কাবয্gn), কনক o নিলনী (কািহনী-কাবয্), ‘আমার aিভেনtী জীবন’ uেlখেযাগয্। 1884 ী ােbর 21েশ 
েসেpmর িবেনািদনী ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। oiিদন িগিরশচেndর ‘ৈচতনয্লীলা’ নাটেক ৈচতনয্েদেবর 
ভূিমকায় িবেনািদনীর aসামানয্ aিভনয় েদিখয়া ীরামকৃ  aিভভূত হন eবং িবেনািদনীেক আশীবর্াদ কেরন। 
পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  িবেনািদনী aিভনীত phাদচিরত, দkযj, rবচিরত, বৃষেকতু iতয্ািদ নাটকgিল 
েদেখন eবং িবেনািদনীর aিভনেয়র pশংসা কেরন। ঠাকুেরর aসুsতার কথা িনয়া বয্াকুলিচেt িবেনািদনী 
কালীপদ েঘােষর সহায়তায় eক ioেরাপীয় পুrেষর ছdেবেশ শয্ামপুকুর বাটীেত ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। 

ী ীঠাকুরo িবেশষ pীত হন eবং আশীবর্াদ কেরন। 
 
        িবিপন সরকার -- hগলী েজলার েকাnগর িনবাসী সmাn বয্িk। 1885 ী ােb ীরামকৃ েদবেক 
দিkেণ ের pথম দশর্ন কেরন। েসিদন ঠাকুর তাঁহােক আপয্ািয়ত কিরয়ািছেলন। 
 
        িব mেরর বািলকা কনয্া -- ীরামকৃে র েsহধনয্া 6।7 বছেরর বািলকা। eকদা বলরাম-মিnের 
রথজাtা uপলেk ei বািলকা ঠাকুেরর পাদsশর্ কিরয়া নমsার কিরেল ঠাকুরo তাঁহােক মাথা aবনত কিরয়া 
pিতনমsার জানান। aতঃপর ঠাকুর েsহবেশ ei বািলকােক ‘েকলুয়ার গান’ নাiয়া আনn দান কেরন। 
 
        িব াসবাবু (aিmকাচরণ িব াস) -- খড়দেহর মযর্াদাসmn ধনী জিমদােরর দtক সnান। ী ীমা 
সারদােদবীর সি নী ‘েযাগীন-মা’র sামী, বলরাম বসুর আtীয়। িনজ কমর্েদােষ িনঃs eবং মযর্াদাহীন 
হiয়ািছেলন। aিmকাচরণ বলরাম-মিnের ীরামকৃে র দশর্ন লাভ কিরয়ািছেলন। 
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        িব ু -- আিড়য়াদহ িনবাসী তrণ ভk eবং sুেলর ছাt। ঠাকুেরর পূতস  লােভর জনয্ pায়i দিkেণ ের 
আিসেতন। সংসার-িবতৃ  িব ু পি মা েল আtীেয়র িনকট aবsানকােল িনজর্েন ধয্ান কিরেতন; eবং নানািবধ 
ঈ রীয় rপ দশর্ন কিরেতন। ei uদাসী বালক-ভkিট গলায় kুর িদয়া আtহতয্া করায় ঠাকুর বিলয়ািছেলন, 
েবাধ হয় -- েশষ জn, পূবর্জেn aেনক কাজ করা িছল। eকটু বািক িছল, েসiটুকু বুিঝ eবার হেয় েগল। 
 
        িবহারী (িবহারী মুেখাপাধয্ায়) -- ীরামকৃে র ভk। বীরভূেমর aিধবাসী, চাকরীর েখাঁেজ কিলকাতার 
আেসন। ভাগয্kেম েদেবndনাথ মজুমদােরর সংsেশর্ আেসন eবং তাঁহার আ য় লাভ কেরন। পরবতর্ী কােল িতিন 
েদেবndনােথর সে  ীরামকৃে র িনকেট যান eবং তাঁহার আশীবর্াদ pাp হন। শয্ামপুকুর বাটীেত িবহারী 
কালীপূজা িদবেস sব o গান কিরয়ািছেলন। 
 
        িবহারীলাল ভাdড়ী -- ভাdড়ী ডাkার -- pবীন েহািমoপয্ািথক িচিকৎসক। বািড় কনর্য়ািলস sীেট। 
শয্ামপুকুর বাটীেত ঠাকুেরর িচিকৎসা কিরয়ািছেলন। eiসমেয়i িতিন ঠাকুেরর কথামৃত পান o ভাবসমািধ দশর্েনর 
েসাভাগয্ লাভ কেরন। ডাkার ভাdড়ীর জামাতা ডা: pতাপচnd মজুমদারo ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ শয্ামপুকুর 
বাটীেত আিসয়ািছেলন। 
 
        েবচারাম (আচাযর্ েবচারাম চে াপাধয্ায়) -- আিদ bাhসমােজর আচাযর্। জn কিলকাতার িনকটবতর্ী 
a ল েবহালােত। সংsৃত পি ত। হাoড়ায় eকিট sুেলর িশkক পরবতর্ী কােল bাhধমর্ pচারক। 1883 ী ােbর 
22েশ eিpল েবণীমাধব পােলর িসঁিথর বাগানবািড়েত bােhাৎসেব ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন o তাঁহার 
ভগবৎpস  বেণ আনিnত হন। 
 
        েবণীমাধব পাল -- bাhসমাজভুk, বয্বসায়ী। কিলকতার uপকে  িসঁিথেত তাঁহার uদয্ানবািটেত 
শরৎকােল eবং বসnকােল bাhসমােজর uৎসব হiত। ীরামকৃ েদব eকািঘকবার ei uৎসেব আিসয়া 
bাhভkেদর আনn দান কিরয়ািছেলন। দিkেণ ের িতিন মেধয্ মেধয্ িগয়া ী ীঠাকুেরর িনকট ঈ রীয় pস ািদ 

িনেতন। ী ীঠাকুর তাঁহার uৎসেব o ভkেসবায় aেথর্র সdয্বহার েদিখয়া pশংসা কিরেতন। 
 
        েবেনায়ারী কীতর্নীয়া -- ীরামকৃে র সংsেশর্ আগত জৈনক কীতর্নীয়া। 1885 ী ােb রথযাtার িদেন 

ীরামকৃে র গৃহীভk বলরাম বসু তাঁর বািড়েত েবেনায়ারীর কীতর্েনর বয্বsা কিরয়ািছেলন। ঠাকুর েসi আসের 
uপিsত িছেলন। 
 
        ৈবকু  সানয্াল (1857 - 1937) -- ঠাকুেরর গৃহীভk। “ ী ীরামকৃ  লীলামৃত” নামক তথয্বhল 
gেnর pেণতা। নদীয়া েজলার েবলপুকুর gােম জn। িপতা দীননাথ সানয্াল। aিন al বয়েসi ীরামকেৃ র 
সংsেশর্ আেসন। ঠাকুেরর িনকট দীিkত হiবার পর হiেতi i  দশর্ন লােভর বাসনা হয়। aতঃপর কlতr 
িদবেস ঠাকুেরর কৃপায় তাঁহার মেনাবাসনা পূণর্ হয়। আজীবন িতিন রামকৃ -িবেবকানn আদেশর্র ঘিন  o uৎসাহী 
aনুগামী িছেলন। িতিন sামী িবেবকানেnর সহেযাগীo িছেলন। ীরামকৃে র িতেরাধােনর পর ঠাকুেরর তয্াগী 
সnানেদর িতিন নানাভােব সহায়তা কিরেতন। রামকৃ  িমশেনর িহসাব িনরীkক rেপ বhিদন কাজ কেরন। sামী 
কৃপানn নােম সnয্াস gহণ কিরয়া িতিন িকছুকাল utরাখে  পিরbাজক rেপ মণ o তপসয্ািদ কিরয়ািছেলন। 
 
        ৈবকু  েসন -- কিলকাতার মাতাঘষা পlীর aিধবাসী। bাhভk। ীরামকৃ -aনুরাগী জয়েগাপাল েসেনর 
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াতা। 1883 ী ােbর িডেসmর মােস ঠাকুেরর দশর্ন লাভ কেরন। গৃহsা ম pসে  ঠাকুর তাঁহার pে র utের 
aিত সুnর uপেদশািদ িদয়ািছেলন। 
 
        ৈবদয্নাথ -- হাiেকােটর্র uিকল। ঠাকুেরর িবিশ  ভk সুেরশচnd িমেtর আtীয়। ভk সুেরndনােথর 
বািড়েত ীরামকৃ েক pথম দশর্ন কেরন eবং তাঁহার সে  বhkণ ভগবৎ িবষয়ক আেলাচনা কেরন। ৈবদয্নােথর 
সে  আেলাচনায় ঠাকুর pীত হiয়ািছেলন।  
 
        ৈব বচরণ -- pখয্াত কীতর্নীয়া। বলরাম বসু, aধরলাল েসন pভৃিত aনুরাগীেদর বািড়েত ীরামকৃ  
কেয়কবার ৈব বচরেণর কে  কীতর্নগান েশােনন। ীরামকেৃ র িনেদর্েশ aধর েসন pিতিদন তাঁহার িনকট কীতর্ন 

িনেতন। ৈব বচরেণর মুেখ ঠাকুর ei িবেশষ গানিট িনেত ভালবািসেতন -- “dগর্ানাম জপ সদা রসনা আমার, 
dগর্েম ীdগর্া িবেন েক ের িনsার।” ৈব বচরেণর গােন ঠাকুেরর ভাবসমািধ হiত eবং ভাবািব  aবsায় িতিন 
নৃতয্o কিরেতন। ৈব বচরণ ীরামকৃ েক িবেশষ ভিk কিরেতন। 
 
        ৈব বচরণ েগাsামী -- uৎসবানn িবদয্াবািগেশর পুt। কতর্াভজা সmpদােয়র সাধক। কিলকাতার পি ত 
সমােজ তাঁর খয্ািত সুিবিদত। 1865 ী ােb পািনহাটীর িচঁড়া মেহাৎসেব ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। তখন 
হiেতi ঠাকুর সmেn uc ধারণা েপাষণ কিরেতন eবং পরবতর্ী কােল সবর্সমেk িতিন ঠাকুরেক ঈ েরর 
aবতারrেপ েঘাষণা কেরন। eকবার ঠাকুর ভাবসমািহত aবsায় ৈব বচরেণর sেn আেরাহণ কেরন। ৈব বচরণ 
iহােত uৎফুl হiয়া ীরামকেৃ র বnনা কিরেত থােকন। ৈব বচরণ pায়i দিkেণ ের আিসেতন। eকবার িতিন 
ঠাকুরেক কািছবাগােনর তাঁহার কতর্াভজা সমােজ লiয়া িগয়ািছেলন। তাঁহার িনমntেণi ঠাকুর কলুেটালার 
হিরসভােত িগয়া কীতর্েন েযাগ েদন eবং ভােবাnt aবsায় নৃতয্ কিরেত কিরেত ীেগৗরাে র আসেন আrঢ় 
হiয়ািছেলন। 
 
        বৃেn -- পিরচািরকা -- pকৃত নাম বৃnা দাসী। ীরামকৃ  ‘বৃেn’ বিলয়া ডািকেতন। িতিন 1877 হiেত 
1885 ী াb পযর্n দীঘর্ আট বৎসর ীরামকৃ  eবং ী ীসারদােদবীর েসবা কিরয়ািছেলন। 
 
        ভগবতী দাসী -- ঠাকুর ীরামকৃে র সািnেধয্ আগতা রানী রাসমিণর বাড়ীর পুরাতন দাসী। কাশী, 
বৃnাবন pভৃিত তীথর্দশর্ন eবং সাধু-ৈব বেসবা pভৃিত নানা সৎকাজ কিরয়ািছল। pায়i েস দিkেণ ের 

ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসত। pথম জীবেন তাহার sভাব ভাল িছল না -- িকnt পরবতর্ী জীবেন তাহার 
পিরবতর্ন হয়। 
 
        ভগবান দাস -- ঠাকুর ীরামকৃে র সািnেধয্ আগত জৈনক bাhভk। দিkেণ ের ঠাকুেরর কােছ তাঁহার 
যাতায়াত িছল। 1884 ী ােbর 9i মাচর্ দিkেণ ের ীরামকৃ েক দশর্েনর কথা কথামেৃত uিlিখত আেছ। oi 
িদন ঠাকুর তাঁহােক আধুিনক ধমর্ o সনাতন ধমর্ যথাkেম slকাল o aনnকাল sায়ীেtর কথা বিলয়ািছেলন। 
 
        ভগবান দাস বাবাজী -- বধর্মান েজলার কালনার pবীন o িসd ৈব ব। তাঁহার তাগ, শাn sভাব eবং 
ভগবৎ েpেমর কথা সুিবিদত। তাঁহার আধয্ািtক শিk o aেলৗিকক kমতা িছল। eকi aবsায় িদনরাত বিসয়া 
জপ করার ফেল তাঁহার পদdয় পkাঘােত aবশ হiয়া িগয়ািছল। ীরামকৃ  eকবার কলুেটালা হিরসভায় ীমd 
ভাগবত পাঠ িনেত িনেত ভাবাবsায় ীৈচতেনয্র আসেন uপিব  হiয়ািছেলন। iহা েলাক পরmরায় জািনয়া 
ভগবান দাস বাবাজী তাঁহার uপর kুd হন। পরবতর্ী কােল ীরামকৃ  যখন তাঁহার আ েম সবর্া -বstাবৃত হiয়া 



বয্িk-পিরচয় 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

আগমন কেরন, তখন ভগবান দাস aনুভব কেরন েয, েকান মহাপুrষ তাঁহার আ েম আগমন কিরয়ােছন। 
বাবাজীেক সবর্দা জেপর মালা ঘুরাiেত েদিখয়া ঠাকুেরর ভােg hদয় তাঁহােক p  কেরন েয িসd aবsার পেরo 
িতিন েকন সবর্দা মালা জপ কেরন। তখন িতিন জবাব েবন েয, েলাকিশkার জনয্ িতিন তা কেরন। ঠাকুর ভাবs 
aবsায় তাঁহার কথার pিতবাদ কিরয়া তাঁহার aহংকার চূণর্ কেরন। েশষ পযর্n বাবাজী ীরামকৃে র মহtt বুিঝেত 
পােরন eবং sীকার কেরন েয, িতিনi (ঠাকুরi) কলুেটালা হিরসভার ীৈচতনয্ আসেন আrঢ় হoয়ার uপযুk 
aিধকারী। 
 
        ভগবান rd -- ঠাকুর ীরামকৃে র সংsেশর্ আগত, কিলকাতার eম িড পাশ িচিকৎসক। িতিন িবপtীক 
িছেলন। 1885 ী ােb 2রা েসেpmর িচিকৎসা uপলেk ী ীঠাকুেরর সিহত তাঁহার েযাগােযাগ হয়। 
িচিকৎসাকালীন ঠাকুেরর aবsা েদিখবার uেdেশয্, ঠাকুেরর হােতর uপর eকিট েরৗপয্ মুdা রািখয়া তাঁহার সামেন 
পরীkা করা হয়। হােত টাকা রািখবার সে  সে i ঠাকুেরর হাতিট বাঁিকয়া িগয়া িনঃ াস বn হiয়া যায়। টাকািট 
sানাnিরত কিরবার পর ঠাকুেরর িতনবার দীঘর্িনঃ াস পেড় eবং হাতিটo sাভািবক হয়। ei ঘটনায় 
িবjানজগেতর মানুষ ডাkার aতীব িবিsত হন eবং ঠাকুেরর pিত িবেশষভােব আকৃ  হন। 
 
        ভগী েতিল -- কামারপুকুর a েলর শূdজাতীয়া কতর্াভজা সmpদােয়র সািধকা ভগবতী দাসী। d েলােকর 
চkােn িতিন সাধনপথ হiেত িবচুয্তা হiয়ািছেলন। 
 
        ভবনাথ [ভবনাথ চে াপাধয্ায়] (1863 - 1896) -- ঠাকুেরর গৃহীভk ভবনাথ চে াপাধয্ােয়র বরাহনগের 
বতর্মান aতুলকৃ  বয্ানাজর্ী েলেন জn। িপতা রামদাস o মাতা icাময়ী েদবী। িপতামাতার eকমাt সnান 
ভবনাথ েযৗবেনর pারm হiেতi নানা জনিহতকর কােযর্ িনযুk থািকেতন। bাhসমােজ যাতায়াত, নেরndনােথর 
সিহত বnুt, িশkকতা করা eবং সেবর্াপির 1881 ী াb নাগাদ ী ীঠাকুেরর সািnধয্লাভ তাঁহার জীবেনর 
sরণীয় ঘটনা। নেরndনােথর সিহত তাঁহার anিরকতা েদিখয়া ঠাকুর তাঁহািদগেক ‘হিরহরাtা’ বিলেতন। iহা 
বয্তীত ঠাকুর কখনo নেরনেক ‘পুrষ’ o ভবনাথেক ‘pকৃিত’ বিলেতন। িতিন uভয়েকi ‘িনতয্িসd’ o ‘arেপর 
ঘর’ বিলয়া িনিদর্  কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর েদহরkার পর বরাহনগের মেঠর জনয্ মুnীেদর ভূতুেড় বািড় মািসক 
10 টাকা ভাড়ায় ভবনাথ েযাগাড় কিরয়া েদন। িতিন সুগায়ক িছেলন, বhবার ঠাকুরেক গান নাiয়ািছেলন। 
‘নীিতকুসুম’ o ‘আদশর্নারী’ তাঁহার রিচত diখািন gn। তাঁহারi আhােন বরাহনগেরর aিবনাশ দাঁ দিkেণ ের 
আিসয়া তাঁহার কয্ােমরায় ৺িব ু মিnেরর দালােন সমািধs aবsায় ী ীঠাকুেরর বhল pচািরত ছিব েতােলন। 
িতিন ঠাকুরেক rবর eকিট ফেটা uপহার িদয়ািছেলন, েযিট বতর্মােন দিkেণ র কালীমিnের ঠাকুেরর ঘেরর 
েশাভাবধর্ন কিরেতেছ। বরাহনগরমঠ pিত ার সময় আিথর্ক সাহাযয্ না কিরেলo aনয্ িদক িদয়া িতিন aেনক 
সাহাযয্ কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর িতেরাধােনর পর িতিন িব. e. পাশ কেরন। পের িবদয্ালয় পিরদশর্েনর চাকুরী 
লiয়া কিলকতার বািহের চিলয়া যান, ফেল বরাহনগর মেঠর সিহত তাঁহার সmকর্ kীণ হiেত থােক। িতিন 1886 

ী ােb ভবানীপুের িবহারী ডাkার েরােড বসবাস কিরেত থােকন। ei সমেয় তাঁহার eকমাt কনয্া pিতভার জn 
হয়। 1896 ী ােb কালাjের আkাn হiয়া িতিন রামকৃ  দাস েলেনর ভাড়াবািড়েত েদহতয্াগ কেরন। 
 
        ভাsরানn sামী (1833 - 1899) -- কাশীর িসd সnয্াসী, pকৃত নাম মিতরাম। মিণলাল মিlক 

ী ীঠাকুরেক তাঁহার কথা বিলয়ািছেলন। কানপরু েজলার িমিথলাপুর gােম জn। বয্াকরণ o েবদাnািদ িশkার পর 
27 বৎসর বয়েস সnয্াস gহণ কিরয়া কাশীেত েশষ জীবন aিতবািহত কেরন। েসখােন 1886 ী ােb ী ীমা 
তাঁহােক দশর্ন কিরয়া ei িনিবর্কার পুrষ সmেn sীয় uc ধারণা pকাশ কিরয়ািছেলন। sামীজীo পিরbাজক 
aবsায় তাঁহার সিহত সাkাৎ কিরয়ািছেলন। sামী aেভদানno ei তয্াগী o িনরহ ার পুrেষর pস  uেlখ 
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কিরয়ািছেলন। 
 
        ভূধর চে াপাধয্ায় -- কিলকাতার পটলডাঙা িনবাসী ী ীঠাকুেরর ভk। pখয্াত পি ত শশধর 
তকর্চূড়ামিণর িশষয্ িছেলন। তাঁহার কিলকাতার বািড়েত শশধর িকছুিদন aবsান কিরয়ািছেলন eবং েসi 
uপলেki ঠাকুর ীরামকৃে র সিহত 1884 ী ােb ভূধেরর েযাগােযাগ হয়। ভূধর চে াপাধয্ােয়র pণীত 
‘সাধুদশর্ন’ নামক পুsেক (1ম ভাগ, কিলকাতা, 1924 সাল) রামকৃ  পরমহংস নােম eকিট িনবn আেছ। তাঁহার 
েশষজীবন কাশীেত aিতবািহত হয়। 
 
        ভবুনেমািহনী ধাtী -- ঠাকুর ীরামকৃে র সংsেশর্ আগতা, কিলকাতার জৈনকা ধাtী eবং মিহলা ভk। 
iিন মােঝ মােঝ ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত দিkেণ ের যাiেতন। 
 
        ভবুেন রীেদবী (ভবুেন রী দt -- নেরndনােথর মাতা) -- aতীব ধমর্পরায়ণা, দয়ালু, পেরাপকারী 
মিহলা। িতিন sl-িশিkতা িকnt  aসাধারণ sৃিতশিkর aিধকারী িছেলন। নnলাল বসুর eকমাt কনয্া eবং 
মাt 11 বছর বয়েস িব নাথ দেtর সিহত তাঁহার িববাহ হয়। aতয্n দkতা o িনপুণতার সিহত সংসাের িবশাল 
দািয়t পিরচালনা কিরেতন। pিতিদন রামায়ণ, মহাভারত পাঠ কিরেতন যাহার aিধকাংশi তাঁহার ক s িছল। iহা 
ছাড়া দিরd েসবা, বh কতর্বয্কেমর্র মেধয্o শাn সমািহত িচেt ভগবােনর সাধনা করা িছল তাঁহার কাজ। sামীর 
মৃতুয্র পর তাঁহার পিরবার খুব dদর্শাgs হiয়া পেড় িকnt িতিন কখেনা ভািঙয়া পেড়ন নাi। aতয্n ৈধযর্ সহকাের 
িতিন পিরিsিতর সিহত সাম সয্ রkা কিরেতন। নেরndনােথর anেরর সুকুমার বৃিtgিলেক তঁহার মাতা ভুবেন রী 
জাগাiয়া েতােলন। রামায়ণ, মহাভারত পােঠর dারা ভারেতর pাচীন ঐিতহয্ েগৗরবেক নেরেনর েচােখর সামেন 
তুিলয়া ধেরন। মানুেষর pিত জািত-ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ ভালবাসা, যা নেরনেক িব বাসীর কােছ িpয় কিরয়া 
তুিলয়ািছল তাহার িশkাo িতিন মাতা ভুবেন রীেদবীর িনকট হiেত পান। তাঁহার জীবেন মাতার pভাব পরবতর্ী 
কােল িতিন বhবার sীকার কিরয়ািছেলন। 1914 ী ােb তাঁহার েদহতয্াগ হয়। নেরndনাথ কাশীপুের ঠাকুেরর 
aসুেখর সময় ঠাকুেরর েসবায় িনেয়ািজত থােকন। পুেtর aনুপিsিতেত uিdg হiয়া মাতা ছয় বৎসেরর বালক পুt 
ভূেপনndনাথেক লiয়া তাঁহার সnােন কাশীপুের আেসন। ভুবেন রী কাঁকুড়গািছ বাগানবািড়েত ঠাকুেরর পূতািsর 
সমািধs িদবেস uপিsত িছেলন o পরবতর্ী কােল ei িদবেসর aনু ােন িতিন dা িনেবদন কিরেতন। 
 
        ভপূিত -- কিলকাতার রাজবlভ পাড়ায় জn। বলরাম-মিnের ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন eবং পের 
দিkেণ ের যাতায়াত কিরেতন। ঠাকুর eকিদন ভাবািব  হiয়া তাঁহােক sশর্ কিরেল তাঁহার uc aনুভূিত হয়। 
পরবতর্ী কােল তাঁহার িশষয্গণ বারাসেতর hদয়পুেরর েকাঁড়া a েল ‘ঋষভ আ ম’ pিত া কেরন। 
 
        ৈভরব বেnয্াপাধয্ায় -- আিদ bাhসমােজর eকজন েনতা। নnনবাগান bাhসমােজ ী ীঠাকুরেক দশর্ন 
কেরন। 
 
        ৈভরবী bাhণী -- যেশাহর েজলার িবdষী bাhণ কনয্া -- pকৃত নাম েযােগ রী। iিন ী ীঠাকুেরর 
তntসাধনার gr। 1861 ী ােb আনুমািনক 40 বৎসর বয়েস িতিন দিkেণ ের আেসন। ী ীঠাকুরেক iিন 
েচৗষি  pকার তntসাধনা করান eবং ঠাকুরেক aবতার বিলয়া েঘাষণা কেরন। 1867 ী ােb iিন ঠাকুেরর সিহত 
কামারপুকুের িগয়ািছেলন। ী ীমাo েযােগ রীেক rমাতার মেতাi েসবা কিরেতন। কামারপুকুর হiেত িতিন 
কাশী গমন কেরন eবং েশষ জীবন কাশী o বৃnাবেন aিতবািহত কেরন। 
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        েভালানাথ মুেখাপাধয্ায় -- দিkেণ র কালীবািড়র মুhরী eবং পের খাজা ী হiয়ািছেলন। iিন ঠাকুরেক 
aতয্n ভিk কিরেতন eবং তাঁহােক মােঝ মােঝ মহাভারত পাঠ কিরয়া নাiেতন। 
 
        মথুরনাথ িব াস (মথুরােমাহন িব াস -- েসেজাবাবু) -- মথুরােমাহন রানী রাসমিণর তৃতীয়া কনয্া 
কrণাময়ীর sামী। িতিন রানীর েসেজা জামাতা বিলয়া ‘েসেজাবাবু’ নােম পিরিচত িছেলন। কrণাময়ীর মৃতুয্র পর 
রানীর কিন া কনয্া ীমতী জগদmার সিহত তাঁহার িববাহ হয়। িতিন ী ীঠাকুেরর পরমভk, িশষয্, েসবক o 
রসদদার িছেলন। দীঘর্ 18 বৎসর িতিন ঠাকুেরর aসাধারণ েসবা কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর uপর িছল তাঁহার aচল 
িব াস o aগাধ িব াস o aগাধ ভিk। মথুরােমাহনi ঠাকুরেক দিkেণ েরর মা-কালীর পূজক পেদ িনবর্চন 
কিরয়ািছেলন। িতিন নানারকম যুিk, পরীkা dারা ঠাকুেরর aবতারt সmেn িনঃসেnহ হন, aবেশেষ ঠাকুেরর 
নয্ায় pকৃত কাম-কা নতয্াগী সnয্াসীর পােয় আtিনেবদন কেরন। eকদা দিkেণ ের ীরামকৃে র েদেহ 
eকসে  িশব o কালীমূিতর্ দশর্ন কেরন। িতিন ঠাকুরেক জীবন সবর্s rেপ gহণ কিরয়ািছেলন o সকল িবষেয়i 
তাঁহার uপর িনভর্র কিরেতন। ঠাকুেরর পেk দিkেণ ের -- সব বাধািব  aিতkম কিরয়া সবর্রকেমর সাধনায় 
িসিdলাভ করার েkেt মথুেরর ঐকািnক েসবা aপিরহাযর্ িছল। ঠাকুরেক িতিন নানা তীথর্দশর্ন করাiয়ািছেলন। 
ঠাকুেরর সাধনকােল সাধনার যাবতীয় েসবার ভার িতিন gহণ করায় ঠাকুর তাঁহােক ৺জগদmার লীলায় pধান 
রসদদার বিলয়া জািনেতন। ী ীঠাকুর o মথুরবাবুর aেলৗিকক সmn ীরামকৃ  লীলার eক িবেশষ aধয্ায়। 
1871 ী ােbর 16i জুলাi তাঁহার েদহতয্াগ হয়। 
 
        মধুসূদন ডাkার -- ঠাকুেরর হাত ভাঙার সময় iিন িচিকৎসা কিরয়ািছেলন। দিkেণ ের নবীন িনেয়াগীর 
বািড়েত যাtাগান িনেত িগয়া ঠাকুর iঁহার েচােখ arর ধারা েদিখয়ািছেলন। তাঁহার aিধক বয়েস শিkসামেথর্য্র 
কথা ী ীঠাকুর uেlখ কিরয়ািছেলন। 
 
        মাiেকল মধুসূদন দt (1824 - 1873) -- বাংলা নবজাগরেণর eক নবীন pিতভা। ী ান ধেমর্ আকৃ  
হiয়া িহn ুধমর্ তয্াগ কিরয়া ী ধেমর্ দীিkত হন। 1862 ী ােb iংলে  যান o 1866 ী ােb আiনিবদয্া 
aধয্য়ন কিরয়া ভারেত আেসন। 1867 ী াb হiেত কিলকাতা হাiেকােটর্ আiন বয্বসা r কেরন। pচুর aথর্ 
uপাজর্ন কিরেলo বয্য়ািধেকয্র ফেল িতিন ঋণgs হiয়া পেড়ন o কিলকাতা তয্াগ কিরয়া utরপাড়ায় চিলয়া 
যান। 1859 - 1862 ী াb িছল মধুসূদেনর জীবেনর সেবর্াtম কেয়কিট বছর। ei সময় তাঁহার িতনিট নাটক, 
diিট বয্  নাটক o চারিট কাবয্ pকািথত হয়। তাঁহার ‘েমঘনাদ বধ’ কাবয্ বাংলা কােবয্ নবজাগরেণর সূচনা কের। 
pাচয্ o পা াতয্ সািহেতয্র aতুয্tম রচনাসমূহ পােঠ তাঁহার uৎসাহ িছল। িতিন সমােজর েগাঁড়ািমর িবrেd 
িবেdাহ কিরয়া আধুিনক িচnাধারা আিনেত চািহয়ািছেলন। মধুসূদন দt দিkেণ েরর মিnেরর বাগান সংkাn 
eকিট মামলা পিরচালনা কিরেতিছেলন। েসi সময় মধুরােমাহনবাবুর েজয্  পুt dািরকানােথর সিহত েসi 
বয্াপাের আেলাচনা কিরেত দিkেণ ের আিসয়ািছেলন। তখন dািরকাবাবু তাঁহােক তাঁহার icানুসাের ীরামকৃে র 
সিহত সাkাৎ করান। dভর্াগয্ বশতঃ ঠাকুর তাঁহার সিহত েকানrপ বাকয্ালাপ কিরেত পােরন নাi। তেব িতিন 
মাiেকলেক diখািন রামpসাদী গান গািহয়া নাiয়ািছেলন। 
 
        মিণ মিlক (মিণেমাহন মিlক -- মিণলাল মিlক) -- িসঁdিরয়াপটী িনবাসী bাhভk। ষাট-পঁয়ষি  
বছেরর বৃd মিণেমাহন মিlক িছেলন bাhসমাজ ভুk। িতিন খুব িহসাবী মানুষ িছেলন। পরবতর্ী কােল পঁিচশ 
হাজার টাকা দিরd বালকেদর ভরণেপাষণােথর্ দান কিরয়ািছেলন। তাঁহার eকিট যুবক পুt মারা েগেল িতিন 
েশাকাতর্ হiয়া দিkেণ ের আেসন eবং ঠাকুেরর কথামৃত o ভজন গান িনয়া তাঁহার েশােকর লাঘব হয়। তখন 
িতিন বেলন, িতিন জািনেতন েয ঠাকুর ছাড়া তাঁহার েশােকর আgন আর েকহ িনবর্ািপত কিরেত পািরেতন না। bাh 
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সমােজর বাৎসিরক uৎসেব মিণমিlক ঠাকুরেক তাঁহার গৃেহ আমntণ কেরন। ঠাকুর তাঁহার গৃেহ pায়শঃ যাiেতন, 
ভােব নৃতয্গীতািদ কিরেতন eবং কখেনা সমািধs হiেতন। ঠাকুর তাঁহােক আপনার েলাক বিলয়া মেন কিরেতন। 
 
        মণী েসন (মিণেমাহন েসন) -- পািণহািটর মিণেমাহন েসন ঠাকুর ীরামকৃে র ভk িছেলন। িতিন 
কখেনা eকা, কখেনা স ীর সিহত দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট আিসেতন। মথুরবাবুর মৃতুয্র পর িতিন s-icায় 
ঠাকুেরর ৈদনিnন pেয়াজন িমটাiবার ভার gহণ কেরন। িকnt সmবতঃ েদিশিদন িতিন ei দািয়t বহন কেরন 
নাi। মিণেমাহন পািণহািটর ৺রাধাকৃ  মিnেরর েসবােয়ত িছেলন। পািণহািটর িবখয্াত িচঁড়া মেহাৎসেব 
মিণেমাহেনর dারা আমিntত হiয়া ঠাকুর ভkিদেগর সিহত িগয়ািছেলন। pথেম মিণ েসেনর গৃেহ িকছুkণ িব াম 
কিরয়া মিnের যান। aতঃপর ভাবােবেশ গলার বয্াথা ভুিলয়া মিণ েসেনর gr নবdীপ েগাsামীর সিহত 
কীতর্নানেn মt হiয়া সমািধs হiেত থােকন। তখন তাঁহােক েলােক সাkাৎ ীেগৗরা  মেন কিরয়া তাঁহার 
চািরিদেক সকেল আনেn কীতর্ন o নৃতয্ কিরেতিছল। পের মিণ েসেনর গৃেহ জলপান কিরয়া তাঁহারা দিkেণ ের 
রoনা হন। মিণ েসন সকলেক দিkণা িদেলo ঠাকুর িকছুেতi দিkণা gহণ কেরন নাi। 
 
        মণীnd gp [মণীndকৃ  gp] (1871 - 1939) -- মণীnd (েখাকা) eকাদশ বৎসর বয়েস দিkেণ ের 
pথম ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। িতিন তাঁহার েজয্  াতা uেপndিকেশার o bhবাnব uপাধয্ােয়র সিহত 
আিসয়ািছেলন। ঠাকুেরর েsহপূণর্ বয্বহাের িতিন তাঁহার pিত আকৃ  হন। েসi সমেয় িতিন তাঁহার িপতার কমর্sল 
ভাগলপুের থািকেতন। তারপর কিলকাতায় যখন িফিরয়া আিসেলন ঠাকুর তখন শয্ামপুকুের aসুs aবsায় িছেলন। 
1885 ী ােb সারদাpসnর সিহত 15 বৎসর বয়েস িতিন ঠাকুরেক েদিখেত যান। ঠাকুর তাঁহােক িচিনেত পােরন 
eবং আবার আিসেত বেলন। পরিদন েগেল ঠাকুর তাঁহােক েsহভের েkােড় লiয়া সমািধs হন। iহার পর িতিন 
েসখােন িনতয্ যাiেত থােকন eবং ঠাকুরেক grrেপ বরণ কেরন। কাশীপুের aসুs ঠাকুরেক িতিন পাখার হাoয়া 
করলেতন। 1886 ী ােbর েদালযাtার িদেন ঠাকুর তাঁহােক েহািলেখলার জনয্ যাiেত িনেদর্শ িদেলo িতিন 
ঠাকুরেক eকা রািখয়া যাiেত সmত হiেলন না। ঠাকুর ar ভারাkাn নয়েন তাঁহােক তাঁহার েসi ‘রামলালা’ 
বিলয়া uেlখ কিরয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল িববাহ করেলo ীরামকৃ েদর িশষয্েদর সিহত তাঁহার ঘিন  সmকর্ 
িছল eবং রামকৃ  িমশেনর আদেশর্র pিত তাঁহার dা িছল aিবচল। 
 
        মিণ েসেনর স ী ডাkার -- ীরামকৃে র যখন হাত ভািঙয়া িগয়ািছল তখন ডা: pতাপ মজুমদার 
িচিকৎসা কিরয়া ঔষধ িলিখয়া িদয়ািছেলন। পািণহািটর মিণ েসন ei ডাkারেক লiয়া আিসয়ািছেলন। iিন pতাপ 
মজুমদােরর বয্বsা aনুেমাদন কেরন নাi। iহার বুিd সmেn ঠাকুর িবrপ মnবয্ কিরয়ািছেলন। 
 
        মেনােমাহন িমt (1851 - 1903) -- ীরামকৃে র গৃহীভk। েকাnগেরর িমt পিরবােরর সnান -- 
রামচnd দেtর মাসতুেতা ভাi। রাখাল তাঁহার ভgীপিত িছেলন। 1879 ী ােbর 13i নেভmর ীরামকৃে র 
সিহত দিkেণ ের pথম সাkাৎ হয়। pথম জীবেন bাh সমােজ তাঁহার যাতায়াত িছল। িকnt দিkেণ ের ঠাকুেরর 
সিহত সাkাৎ eবং তাঁহার pিত ঠাকুেরর কৃপা মেনােমাহন িমেtর জীবেন eক নূতন aধয্ােয়র সূচনা কের। 

ীরামকৃ েক সবর্াnঃকেরেণ grrেপ gহেণর ফেল মেনােমাহেনর জীবেন আমূল পিরবতর্ন আেস। িতিন ঠাকুেরর 
eকিন  ভk হন। ীরামকৃ  তাঁহার গৃেহ ভাগমন কিরয়ািছেলন। বরাহনগর মেঠ সnয্াসীেদর aসুs aবsায় 
মেনােমাহন তাঁহােদর েদখা না কিরেতন। তttম রীেত ঠাকুেরর সmেn িতিন বh pবn েলেখন। 1893 - 1902 

ী ােbর মেধয্ বh ভk ীরামকৃ -িবষেয় আেলাচনার জনয্ তাঁহার গৃেহ আিসেতন। 
 
        মেনাহর সাঁi (েগাsামী) -- pিসd কীতর্নীয়া। দিkেণ ের o aধেরর বািড়েত কেয়কবার ঠাকুরেক 
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কীতর্ন নাiয়া িছেলন। ঠাকুর তাঁহার কীতর্ন খুব পছn কিরেতন -- মেনাহরo ঠাকুেরর aনুরাগীভk িছেলন। 
 
        মহলানবীশ (ডাkার) -- সাধারণ bাhসমােজর সদসয্। সমাজ মিnেরর িনকট তাঁহার িচিকৎসা গৃহ 
িছল। eকবার ঠাকুর bাhভk পি ত িশবনাথ শাstীর বািড়েত িগয়া তাঁহার সিহত েদখা কিরবার icা pকাশ 
কেরন। িকnt শাstী মহাশয় তখন বািড়েত না থাকায় ডা: মহলানবীশ ঠাকুরেক aভয্থর্না কিরয়া সমাজ মিnের 
লiয়া যান o ী ীঠাকুেরর িনকট ঈ র-pস  বণ কেরন। 
 
        মিহমাচরণ চkবতর্ী -- কাশীপুরিনবাসী মিহমাচরণ েবদাn চচর্া কিরেতন। িতিন ীরামকৃ েক aতয্n 

dা কিরেতন eবং pায়i দিkেণ ের আিসেতন। ধমর্ীয় িচnায়, শাstািদ aধয্য়েন িতিন সময় কাটাiেতন। সংsৃত, 
iংরাজীেত বhgn পিড়য়া িতিন পাি তয্ aজর্ন কিরয়ািছেলন। তাঁহার aেনক gণ িছল। িকnt িতিন েয িবdান, 
বুিdমান, ধািমর্ক, uদার eবং বhgেণর-সমােবশ তাঁহার মেধয্ আেছ -- iহা সকেলর েচােখর সামেন তুিলয়া 
ধিরবার জনয্ েয বয্gতা pকাশ কিরেতন, iহা তাঁহােক aেনেকর কােছ হাসয্াsদ কিরয়া তুিলত। নেরndনাথ o 
িগিরশ তাঁহার সিহত তকর্ কিরেতন। eকিট aৈবতিনক িবদয্ালয় pিত া কিরয়া সাধারেণর মেধয্ িশkা িবsার 
কিরয়ািছেলন। তাঁহার বািড়েত anপূণর্া মূিতর্ pিতি ত িছল। eকিট িবরাট gnাগারo তাঁহার িছল। ী ীঠাকুর 
তাঁহােক ভিkমােগর্র কথাpসে  বhবার নারদ প রােtর ে াক আবৃিt করাiয়ািছেলন। 
 
        মেহnd কিবরাজ -- মেহndনাথ পাল -- িসঁিথ িনবাসী কিবরাজ। ীরামকৃে র িনকট দিkেণ ের 
আিসেতন। ঠাকুর তাঁহােক ‘িসঁিথর মিহেnার পাল’ বিলেতন। ীরামকৃে র aনয্তম িচিকৎসক। 
 
        মেহndনাথ gp (1854 - 1932) -- iিন ‘ ীম’ বা মাsার মহাশয় নােম aিধক খয্াত। কিলকাতা 
িব িবদয্ালেয়র কৃিতছাt িছেলন, eবং িবদয্াসাগর মহাশেয়র েমে াপিলটন iনিsিটয়শেনর o aনয্ানয্ িবদয্ালেয়র 
pধান িশkক িছেলন। ীরামকেৃ র সিহত িমিলত হiবার পূেবর্ িতিন েকশবচnd েসেনর aনুরাগী িছেলন। তখনকার 
িদেনর aনয্ানয্ সকল iংেরজী িশিkত যুবেকর মেতা িতিনo পা াতয্ দশর্ন o িবjােন aনুরk িছেলন। 
েকশবচেndর আকষর্েণ িতিন bাhধেমর্র pিত আকৃ  হiয়ািছেলন। bাhসমােজর সভােতi িতিন পরমহংসেদেবর 
নাম িনয়ািছেলন। তাঁহার িনকট আtীয় নেগndনাথ gেpর aনুেpরণায় িতিন তাঁহার aপর eক আtীয় িসেd র 
মজুমদােরর সে  দিkেণ ের িগয়ািছেলন। 1882 ী ােb মেহndনাথ pথম ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। pথম দশর্নi 
তাঁহার hদয়-মনেক eতদূর aিভভূত কের েয িতিন িচরজীবেনর জনয্ ঠাকুেরর ভালবাসায় মুg হiয়া যান। তাঁহার 
িবদয্ািশkা o jােনর গবর্ ঠাকুেরর pভােব ভগবnুখী হiয়া যায়। িতিন বুিঝেত পােরন েয ঈ রেক জানাi আসল 
jান। ঠাকুর pথম দশর্েনi মেহndনােথর আধয্ািtক সmাবনার কথা জািনয়ািছেলন। ঠাকুেরর িনরnর uপেদশ, 
aিবরাম িশkা তাঁহােক ভাগবত জীবনযাপেনর িশkা িদেত লািগল। ঠাকুেরর বাণী pচার করাi তাঁহার ভিবষয্ত 
জীবেনর কাজ; েসজনয্ তাঁহােক ঠাকুর গিড়য়া তুিলেত লািগেলন। সংসাের থািকয়াo গৃহী-সnয্াসীর জীবনযাপন, 
ঈ েরর pিত aসীম ভিk, সাধু সnয্াসীেদর েসবা, তাঁহার েশষ জীবন aবিধ িতিন কিরয়া িগয়ােছন। ীরামকৃ  
তাঁহার ধয্ােন, মনেন, তাঁহার সমg িচnােক তnয় কিরয়া রািখেতন সবর্দা। তাঁহার বh ছাtেক িতিন ঠাকুেরর কােছ 
লiয়া আিসয়ােছন যাঁহােদর মেধয্ aেনেক পরবতর্ী জীবেন রামকৃ  সে র সnয্াসী হiয়ািছেলন। ীরামকৃে র 
সে  ছায়ার মেতা িতিন ঘুিরেতন eবং তাঁহার আচরণ, পূবর্কথা, বাণী সব িলিপবd কিরয়া রািখেতন যাহা িতিন 
iংেরজী েছাট পুিsকাকাের pথম pকাশ কেরন। 50 নং আমহা র্ sীেট 4থর্ তেলর eক kুd pেকাে  pায় 20 
বৎসর বাস o ী ীরামকৃ কথামৃেতর পিরেবশনাi মাsার মহাশেয়র জীবেনর ে  দান। িতিন কথামৃত 
iংেরজীেত ‘গসেপল aফ ীরামকৃ ’ নােম pকাশ কেরন যাহা পাঠ কিরয়া বh েদশী-িবেদশী মানুষ pভািবত 
হiয়ােছন eবং ীরামকৃে র আদশর্ o বাণী, েদশ-েদশাnেরর মানুষেক শািnলােভর পেথ চিলবার েpরণা দান 
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কিরেতেছ। 
 
        মেহnd েগাsামী -- ৈব ব সmpদায়ভুk, ীরামকৃে র ভk। রামচnd দt o সুেরেndর pিতেবশী। 
ধমর্িবষেয় েগাঁড়ামী না থাকায় িতিন ীরামকেৃ র ভাব eবং uপেদশ লােভ আgহী িছেলন। রামচnd দেtর গৃেহ 

ভাগমন কিরেল ঠাকুেরর সিহত iিন েদখা কিরেতন -- দিkেণ েরo িকছুকাল ঠাকুেরর িনকট িছেলন o uদার 
ভাবাপn ৈব ব হiয়ািছেলন। 
 
        মেহnd মুেখাপাধয্ায় -- ীরামকৃে র ভk। বাগবাজার রাজবlভ পাড়ার বািসnা। তাঁহার eকিট ময়দার 
কল িছল আরo aনয্ানয্ বয্বসা িছল, 24 পরগণার েকেদিট gােম eবং বাগবাজাের তাঁহার বািড় িছল। 1884 

ী ােbর 21েশ েসেpmর sার িথেয়টাের যাiবার পূেবর্ eবং পের ীরামকৃ  মাsার মহাশেয়র সিহত মেহেndর 
হািতবাগানিsত ময়দা কেলর বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। ঠাকুর েসখােন ভাবs হiয়া ীকৃ  নাম 
কিরয়ািছেলন। মেহnd নানািবধ িম াn dারা তাঁহােক আপয্ািয়ত কিরয়ািছেলন eবং ঠাকুর তাঁহার ভিk o েসবায় 
খুব সnt  হiয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল মেহnd মেঠর pেয়াজনীয় ময়দা o বst pভৃিত pায়i সরবারাহ কিরেতন। 
 
        মেহndলাল সরকার (ডাkার) (1833 - 1904) -- হাoড়া েজলার পাiকপাড়া gােম জn। বােলয্ 
িপতৃিবেয়ােগর পর মাতার সিহত মাতুলালেয় থািকয়া েহয়ার sুল, িহn ু কেলেজ িশkা। বৃিt লাভ করয়া েমিডেকল 
কেলজ হiেত eল. eম. eস পের eম. িড পরীkায় pথম sান aিধকার কেরন। eেলাপয্ািথ তয্াগ কিরয়া 
েহািমoপয্ািথ মেত িচিকৎসা কিরেতন। িশkা o িচিকৎসােkেt িতিন িবিভn সmানসূচক পেদ aিধি ত িছেলন। 
1876 ী ােb িতিন কিলকাতায় (210 নং বhবাজার sীেট) ভারতবষর্ীয় িবjান সভা (বতর্মােন যাদবপুর নূতন 
ভবেন sানাnিরত) sাপন কেরন। মথুরবাবুেদর পািরবািরক িচিকৎসক িছেলন -- েসiসূেt ীরামকৃে র িচিকৎসার 
জনয্ তাঁহােক শয্ামপুকুের ডাকা হয়। ঠাকুেরর সিহত ঈ রীয় কথাpসে  িতিন মুg হiয়ািছেলন িচিকৎসাসূেt িতিন 
pায় pিতিদন ঠাকুেরর িনকট আিসেতন eবং pাণ ভিরয়া ঠাকুর o তাঁহার ভkগেণর স  কিরয়া যাiেতন। pথম 
িদেনর পর িতিন pাপয্ দশর্নীo িনেতন না। kেম ঠাকুেরর সিহত তাঁহার hদয্তা জেn eবং মানিসক শািn লাভ 
কেরন। িতিন eকদা জৈনক ডাkার বnুর সিহত eকেt সমািধ aবsায় ঠাকুেরর শরীর পরীkা কিরয়া তাঁহােত 
িনsnভাব লkয্ কিরয়া যারপরনাi িবিsত হন। মেহnd বেলন, As a man I have the greatest regard 
for him. ঠাকুেরর িচিকৎসা কিরেত আিসয়া িতিন ীরামকৃে র dারা িবেশষ pভািবত হন। 
 
        মানময়ী -- ীমেহnd নাথ gেpর িশ কনয্া। ী ীঠাকুর পুtেশাকgsা ীম’র সহধিমর্ণীেক ei 
িশ কনয্াসহ কাশীপুের আিসয়া ী ীমােয়র িনকট থািকেত বেলন। ী ীমা কনয্ািটেক েsহভের ‘মানময়ী’ বিলয়া 
ডািকেতন। 
 
        মােরায়াড়ী ভk -- কিলকাতার বড়বাজােরর 12 নং মিlক sীট িনবাসী জৈনক মােরায়াড়ী ভk। 
দিkেণ ের ঠাকুর ীরামকৃে র িনকেট িতিন pায়i যাiেতন। 1884 ী ােbর 20েশ aেkাবর, েসামবার 
‘anকূট’ uপলেk ঠাকুর তাঁহার মিlকবাজােরর বািড়েত আমিntত হiয়া যান। মােরায়াড়ী ভkগণ ঠাকুেরর pিত 
তাঁহােদর dাভিk jাপন কেরন। ঠাকুর েসখােন তাঁহােদর সিহত সহজেবাধয্ িহnীেত ভগবৎ pস  কেরন eবং 

ী ীময়ূর মুকুটধারী িবgেহর পূজা দশর্ন কিরয়া িতিন ভাবসমািধs হন o ীিবgহেক চামর বয্জন কেরন। িতিন 
ei ভাগয্বান ভেkর বািড়েত pসাদ gহণ কেরন। 
 
        মাsােরর পিরবার (িনকু  েদবী) -- ীমেহndনাথ gেpর সহধিমর্ণী। ীরামকৃ  eবং ী ীমার 
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েsহধনয্া মিহলাভk। িনকু  েদবী পুt েশােক aতয্িধক কাতর হiয়া মানিসক ভারসাময্ হারাiয়া েফিলেল 
মেহndনাথ তাঁহােক ঠাকুেরর িনকট লiয়া আেসন eবং পের কাশীপুের ী ীমােয়র কােছ বাস কিরয়া তাঁহার 
মানিসক পিরবতর্ন ঘেট। িতিন ী ীমার সিহত বৃnাবেন িগয়ািছেলন। বstতঃ ঠাকুর o ী ীমােয়র কৃপায় তাঁহার 
জীবন সাথর্ক হiয়ািছল। 
 
        িম  সােহব (pভুদয়াল িম ) -- utর পি ম ভারেতর aিধবাসী। eক াতার িববােহর িদেন েসi 

াতা eবং আর eক াতার আকিsক মৃতুয্ ঘিটেল তাঁহার মেন ৈবরােগয্র স ার হয়। bাhণ হiেলo িতিন ীে র 
pিত আকৃ  হiয়া ী ান হন। িকnt তাঁহার সােহবী েপাষােকর anরােল লুkািয়ত থািকত ৈগিরক বst। িতিন 
েকােয়কার সmpদায়ভুk িছেলন। িতিন ঠাকুর ীরামকৃে র িদবয্দশর্ন পূেবর্i পাiয়ািছেলন। 35 বৎসর বয়েস 
ঠাকুেরর সnান পাiয়া িতিন শয্ামপুকুেরর ভাড়া বািড়েত ঠাকুেরর দশর্ন লাভ কেরন। ভাবs ঠাকুেরর মেধয্ িতিন 
যী র pকাশ pতয্k কিরয়া ধনয্ হন। 
 
        েমািহত েসন (েমািহতচnd েসন) -- জয়কৃ  েসেনর পুt। িতিন েহয়ার sুল, েমে াপিলটন কেলজ o 
েpিসেডিn কেলেজ পড়া না কিরয়ােছন। িতিন েকশব েসেনর নব bাhসমাজভুk িছেলন। েমািহত 1885 ী ােb 

ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। তাঁহার ধমর্িবষেয় গভীর aনুরাগ িছল। িতিন eম. e. পরীkায় দশর্েন কিলকাতা 
িব িবদয্ালেয় pথম sান aিধকার কেরন eবং নানা কেলেজ aধয্াপনা কেরন। 1899 ী ােb িতিন সরকারী 
চাকুরী তয্াগ কিরয়া bাh ধেমর্র pচাের সm ূণর্ রেপ আtিনেয়াগ কেরন। িসsার িনেবিদতার সিহত তাঁহার সাkাৎ 
হয় eবং িতিন তাঁহার jােনর pশংসা কেরন। 
 
        েযাগীnd [েযাগীndনাথ রায়েচৗধুরী -- sামী েযাগানn] (1861 - 1899) -- দিkেণ েরর pিসd 
সাবণর্ েচৗধুরীর বংেশ জn। িপতা নবীনচnd িন বান bাhণ। দিkেণ ের বাস কিরয়াo ীরামকৃে র সিহত সাkাৎ 
পিরচয় িছল না। েযাগীনdনাথo pথম দশর্েন তাঁহােক কালীবািড়র বাগােনর মালী মেন কিরয়ািছেলন। ীরামকৃ  
িকnt pথম িদেনi েযাগীndেক ‘ঈ রেকাটী’ বিলয়া িচিনয়ািছেলন। পরবতর্ী কােল eকদা িনর নানn বিলয়ািছেলন 
-- “েযাগীন আমােদর মাথার মিণ।” েকশবচেndর pবnািদ পিড়য়া েযাগীন ীরামকৃে র দশর্েন uৎসুক 
হiয়ািছেলন। pথম পিরচেয়i ীরামকৃ  বিলয়ািছেলন “মহdংেশ জn -- েতামার লkণ েবশ সব আেছ। েবশ 
আধার -- খুব (ভগবdিk) হেব।” তদবিধ েযাগীন ঘন ঘন ঠাকুেরর স gেণ তাঁহার মেন ৈবরােগয্র স ার হiল। 
পের চাকুিরর েচ ায় থাকাকালীন িনতাn aিনcায় িবেশষতঃ মাতার িবেশষ পীড়াপীিড়েত িববাহবnেন আবd হন। 
eiজনয্ aপরাধীর মেতা ঠাকুেরর কােছ েগেল তাঁহােক aভয় িদয়া ঠাকুর বিলয়ািছেলন, eখানকার কৃপা থািকেল 
লাখটা িববাহ কিরেলo kিত নাi। সাংসািরক দৃি েত aনিভj েযাগীndনাথেক ঠাকুর নানারকম িশkার dারা 
uপযুk কিরয়া েতােলন। তাi তাঁহােক eকসমেয় বিলয়ািছেলন -- ভk হিব, তা বেল েবাকা হিব েকন? কাশীপুের 
িতিন pাণপেণ ঠাকুেরর পিরচযর্া কেরন। ঠাকুেরর িনেদর্েশ ী ীমা তাঁহােক মntদীkা েদন। eরপের pায় সবসমেয় 

ীমােয়র সে  সে  থািকয়া তাঁহার েসবায় বািক জীবন aিতবািহত কেরন। মেধয্ কেয়কবার তীথর্ মেণ যান। 
aিতিরk কৃেcর ফেল kমাগত েপেটর aসুেখ ভুিগয়া ভুিগয়া মাt 38 বৎসর বয়েস েদহতয্াগ কেরন। েবলুড় 
মেঠর জিম kেয়র বয্াপাের তাঁহার aবদান ulখেযাগয্। 
 
        েযাগীnd বসু (1854 - 1905) -- বধর্মান েজলার iলসবা gােম জngহণ কেরন। িপতা মাধবচnd। 
‘ব বাসী’ পিtকার সmাদক িছেলন। 1884 ী ােb কিলকাতায় aধর েসেনর বািড়েত ীরামকৃে র সিহত 
তাঁহার pথাম সাkাৎ হয়। ঠাকুেরর pিত িবেশষ aনুরাগবশত িতিন মােঝ মােঝ দিkেণ র যাiেতন eবং ঠাকুরo 
তাঁহােক িবেশষ েsহ কিরেতন। তাঁহার রিচত gn -- কালাচাঁদ, েকৗতুককণা, েনড়া হিরদাস iতয্ািদ। 
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        েযাগীnd েসন -- কৃ নগেরর aিধবাসী, কিলকতায় সরকারী চাকুরী কিরেতন। ী ীঠাকুেরর সরল o 
aমািয়ক গৃহীভk। ী ীরামকৃ েদেবর গৃহীভk েশাকাতুরা bাhণীর বািড়েত ঠাকুেরর ভাগমেনর সময় িতিন 
uপিsত িছেলন। ৈবকু  সানয্াল রিচত ী ীরামকৃ  লীলামৃত gেn েযাগীndেক ী ীঠাকুেরর কৃপার কথা uিlিখত 
আেছ। 1320 ব ােbর াবণ মােস তাঁহার েদহতয্াগ হয়। 
 
        যjনাথ িমt -- ঠাকুর ীরামকৃে র aনুরাগী bাhভk eবং কিলকাতার নnন বাগােনর bাhেনতা 
কাশী র িমেtর পুt। িনেজেদর বািড় ছাড়াo িতিন দিkেণ ের ঠাকুেরর সািnেধয্ আেসন। িপতার মৃতুয্র পেরo 
যjনাথ তাঁহােদর বািড়েত ী ীঠাকুরেক আমntণ কিরয়া লiয়া যাiেতন। 
 
        যতীন েদব -- কিলকাতার েশাভাবাজােরর রাজা রাধাকাn েদেবর pেপৗt যতীন ীরামকৃে র েsহধনয্ 
ভk। িতিন ঠাকুেরর িবেশষ aনুরাগী িছেলন। দিkেণ ের খুব যাতায়াত িছল। 
 
        যতীnd [যতীndেমাহন ঠাকুর] (1831 - 1908) -- কিলকাতার পাথুিরয়াঘাটার িবখয্াত জিমবার, 
দানবীর o ‘মহারাজা’ uপািধpাp িবেদয্াৎসাহী পুrষ। িতিন “িbিটশ iি য়ান aয্ােসািসেয়শেন”র সmাদক, ব ীয় 
বয্বsাপক সভার সভয্ eবং বড়লােটর শাসন পিরষেদর সদসয্ িছেলন। িহn ুধেমর্ তাঁহার pগাঢ় িব াস িছল। 
যdলাল মিlেকর বাগানবািড়েত ঠাকুেরর সিহত তাঁহার pথম সাkাৎ হiয়ািছল। ‘কতর্বয্ িক?’ ঠাকুেরর িজjাসার 
utের যতীnd সংসারীেদর মুিkর িবষেয় সংশয় pকাশ কিরয়া যুিধি েরর নরকদশর্েনর কথা ulখ কিরয়ািছেলন। 
তাহােত ঠাকুর িবরk হiয়া তাহার সমুিচত utর িদয়ািছেলন। পের ভk কােpন িব নাথ uপাধয্ােয়র সিহত ঠাকুর 
েসৗেরndেমাহেনর বািড়েত িগয়া যতীেndর সিহত সাkাৎ কিরেত চািহয়ািছেলন। িকnt যতীndেমাহন খবর পাiয়া 
aসুsতার সংবাদ পাঠাiয়া ঠাকুেরর সে  েদখা কেরন নাi। 
 
        যdলাল মিlক (1844 - 1894) -- কিলকতার পাথুিরয়াঘাটা িনবাসী মিতলাল মিlেকর দtক পুt; 
ধনী, বাgী o ভগবdভk। 1861 ী ােb কৃিতেtর সিহত enাn পাশ কিরয়া িব. e. পযর্n পেড়ন। িকছুিদন 
আiন পিড়য়ািছেলন। িbিটশ iিnয়ান aয্ােসােসােয়শেনর সদসয্ িহসােব aনারাির ময্িজেsটrেপ eবং কিলকাতা 
িমuিনিসপয্ািলিটর কিমশনার pভৃিত পেদ থাকাকালীন ucপেদ aিধি ত সরকারী কমর্চারীেদর কেঠার 
সমােলাচনার জনয্ কিলকাতা িমuিনিসপয্ািলিটর েচয়ারময্ান সয্র েহনির হয্ািরসন তাঁহােক ‘িদ ফাiিটং কk’ নাম 
িদয়ািছেলন। দানশীল eবং িশkার বয্াপাের যেথ  uদার িছেলন। 1883 ী ােb 21েশ জুলাi ীরামকৃ  
ভkসে  যdবাবুর পাথুিরয়াঘাটার বািড়েত িগয়া িনতয্েসিবতা ৺িসংহবািহনীেক দশর্ন কিরয়া সমািধs হন। 
দিkেণ র কালীবািড়র দিkেণ গ াতীের যdবাবুর িtতল বািড়র িকয়দংশ পি মব  সরকার ীরামকৃ  
মহাম লেক িবkয় কেরন। বতর্মােন মহাম ল পিরচািলত আnজর্ািতক aিতিথভবন eবং ঠাকুেরর মমর্রমূিতর্ 
সমিnত মিnর েসi sেল aবিsত। oi uদয্ানবািটেত eকিট ঘেরর েদয়ােল মাতা েমরীর েকােল বালক যী র িচt 
দশর্ন কিরয়া িতিন ী ীয়ভােব aনুpািণত হন eবং kমাগত িতনিদন oi ভােব আিব  থািকয়া প বটীেত যী র 
িদবয্দশর্ন লাভ কেরন। ei ৈবঠকখানা ঘেরi ঠাকুর eকদা ভাবাবsায় নেরndনাথেক sশর্ কিরেল নেরেndর বাহয্ 
সংjা েলাপ পায় eবং ী ীঠাকুেরর িজjাসার utের নেরndনাথ তাঁহার ei পৃিথবীেত আগমেনর uেdশয্ সmেn 
o ei িবষেয় িতিন ী ীঠাকুেরর িবেশষ লীলা সহায়ক বিলয়া সমূহ utর pদান কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর বhবার 
যdবাবুর ei ৈবঠকখানায় o তাঁহার পাথুিরয়াঘাটার বািড়েত িগয়া তাঁহােদর পিরবারেক ধনয্ কিরয়ািছেলন। 
 
        রজনীনাথ রায় (1849 - 1902) ucপদs রাজকমর্চারী। জn-aধুনা বাংলােদেশ aবিsত ঢাকােত। 
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িহn ু, তেব পরবতর্ী কােল bাhধমর্ gহণ করন eবং “সাধারণ bাhসমােজর” খয্াতনামা বয্িk িহসােব পিরিচত 
লাভ কেরন। বাংলােদেশ stী িশkা িবsাের তাঁহার ভূিমকা aনয্তম। 1883 ী ােb ঠাকুেরর aনয্তম ভk 
মিণলাল মিlেকর কিলকতার িসঁdিরয়াপিটর বািড়েত bাhসমােজর uৎসেব ঠাকুেরর ভাগমন হiয়ািছল। 
রজনীনাথ রায় েসi uৎসবsেল ীরামকৃে র দশর্ন eবং তাঁহার ঈ রীয় pস ািদ বণ কেরন। 
 
        রতন -- ীরামকৃে র aনুরাগী ভk। ঠাকুেরর িবিশ  ভk যdলাল মিlেকর দিkেণ েরর বাগানবািড়েত 
তttাবধায়ক -- ei সূেti িতিন ঠাকুেরর পূতস লােভর সুেযাগ পান। ভk যdলােলর বািড়েত যাtা-গান pভৃিত 
িবিভn aনু ােন ঠাকুরেক আমntেণর জনয্ রতন দিkেণ ের যাiেতন। ঠাকুর রতনেক খুবi েsহ কিরেতন। 
 
        রিতর মা -- ীরামকৃে র সািnেধয্ আগতা কতর্াভজা সmpদােয়র েগাঁড়া ৈব বী। ৈব বচরণ দােসর 
িশষয্া। পাiকপাড়ার রাজা লালাবাবুর stী কাতয্ায়নী েদবীর ঘিন  সহচরী, aিত dাচাের জীবনযাপন কিরেতন। 
মােঝ মােঝi দিkেণ ের ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত আিসেতন। ঠাকুর মা ভবতািরণীেক eকবার ‘রিতর মার েবেশ’ 
ভাবচেk েদিখয়ািছেলন। িকnt তাঁহার েগাঁড়ািম িছল। েসজনয্ ী ীঠাকুরেক মা কালীর pসাদ gহণ কিরেত েদিখয়া 
িতিন দিkেণ ের যাতায়াত বn কেরন। 
 
        রবীnd -- কিলকাতা িনবাসী ৈব ববংশজাত ভিkমান যুবক। ীরামকৃে র কৃপাধনয্। দিkেণ ের 
প বটীেত ঠাকুর তাঁহার িজhায় িকছু িলিখয়া িদয়ািছেলন। eকবার বৃষেকতু নাটক েদিখয়া িফিরবার সময় 
তাঁহােক দিkেণ ের আিনয়া িতনিদন িনেজর কােছ রািখয়ািছেলন। ঈ েরর pসে  তাঁহার েদহ েরামাি ত হiত। 
পের বরাহনগর মেঠo তাঁহার যাতায়াত িছল। িকnt েসiসময় িতিন aসৎ সে  মেনর ভারসাময্ িকছুটা হারাiয়া 
েফিলয়ািছেলন। 
 
        রবীndনাথ ঠাকুর (1861 - 1941) -- িব িবখয্াত কিব রবীndনাথ bাh েনতা মহিষর্ েদেবndনাথ ঠাকুেরর 
পুt। জnকিলকতারা েজাড়াসাঁেকা a েল। ধনীর সnান। েসiসময়কােল pগিতশীল পিরবার বিলেত ei ঠাকুর 
পিরবারেক বুঝাiত। aসাধারণ pিতভাদীp রবীndনাথ বালয্কাল হiেতi aনয্ সকেলর aেপkা eকটু আলাদা 
ধরেণর িছেলন। eকাধাের গায়ক, কিব, সািহিতয্ক, িশlী িছেলন। sুল-কেলেজর তথাকিথত িডgী তাঁহার না 
থািকেলo, রবীndনােথর মেতা পি ত বয্িk িবরল। জািলয়ােনায়ালাবাগ হতয্াকাে র pিতবােদ িতিন সরকার pদt 
‘নাiট’ uপািধ তয্াগ কেরন। 1913 সােল ভারতবাসী িহসােব pথম সািহেতয্ েনােবল পুরsার লাভ কেরন। 
কিলকাতা িব িবদয্ালয় তাঁহােক ডkেরট uপািধেত ভূিষত কেরন। িতিন দিkেণ ের কখনo ীরামকৃ েক েদিখেত 
আেসন নাi। িকnt bাhসমােজর uৎসেব ীরামকৃে র দশর্ন িতিন পান। নnনবাগান bাhসমাজ মিnেরর uৎসেব 

ীরামকৃ  ভkসে  uপিsত িছেলন। েসিদন েসখােন রবীndনাথ সহ ঠাকুর বািড়র aেনেকi uপিsত থািকয়া গান 
কিরয়ািছেলন। ীরামকৃে র জnশতবষর্ পূিতর্েত কিলকাতায় েয িব ধমর্ মহাসেmলন আহূত হয় তাহার প ম 
aিধেবশেন সভাপিতর ভাষেণ রবীndনাথ ীরামকৃ  সmেকর্ খুব সুnর মnবয্ কেরন। ei uপলেk The 
Cultural Heritage of India নােম েয sারক gn বািহর হয় তাহার ভূিমকােত The Spirit of India 
নােম eক বাণী েদন। 
 
        রিসক েমথর -- দিkেণ র কালীবািড়র ঝাড়ুদার। ীরামকৃে র শরণাগত পরমভk। রিসক ীরামকৃ েক 
“বাবা” বিলয়া সেmাধন কেরন। ীরামকৃ েদব রিসকেক েsহভের “রসেক” বিলয়া ডািকেতন। ঠাকুেরর 
েদহরkার di বৎসেরর মেধয্i রিসেকর জীবনাবসান ঘেট। জীবনাবসােনর aিnম মুহূেতর্ ীরামকৃ েদবেক দশর্ন 
কেরন eবং “ei েয বাবা eেসছ, বাবা eেসছ” বিলয়া সjােন “রামকৃ ” নাম কিরেত কিরেত েদহতয্াগ কেরন। 
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ঠাকুেরর পরমভk রিসক েমথর রামকৃ ভk-ম লীেত িবেশষ sানািদকারী িহসােব গণয্। 
 
        রাখাল [রাখালচnd েঘাষ -- sামী bhানn] (1863 - 1922) -- রাখালচnd 1863 ী ােbর 21 
জানুয়াির বিসরহাট মহকুমার anগর্ত িশকরা-কুলীন gােম eক aিত সmাn বংেশ জngহণ কেরন। তাঁহার িপতার 
নাম আনnেমাহন েঘাষ। িতিন স িতপn জিমদার িছেলন। পাঁচ বৎসর বয়েস রাখালচেndর মাতা ৈকলাসকািমনীর 
েদহতয্াগ হiেল িতিন িবমাতা েহমাি নীর েsহময় েkােড় মানুষ হiেত থােকন। uপযুk বয়েস িবদয্াভয্ােসর জনয্ 
বাটীর িনকেট eকিট িবদয্ালেয় sাপনপূবর্ক আনnেমাহন uহােত রাখলচndেক ভিতর্ কিরয়া িদেল তথায় বালেকর 
েসৗময্ সুnর আকৃিত o মাধুযর্ময় েকামল pকৃিতর ছাt o িশkকেক আকৃ  কের। িবদয্ালেয়র িশkা িভn aনয্ 
িবষেয়o রাখােলর িবেশষ uৎসাহ িছল। kীড়ািদেত েযমন তাঁহার সমকk েকহ িছল না, কুিsেতo েতমিন েকহ 
তাঁহার সমকk হiেত পািরত না। বালয্কালেলi gােমর uপকে  ৺কালীমিnেরর িনকেট েবাধনতলায় sিনিমর্ত 
শয্ামামূিতর্র পূজািদেত মg থািকেতন। আবার তাঁহােদর বাটীেত pিতবৎসর শারদীয়া পূজার সমেয় পূজাম েপ 
পুেরািহেতর প ােত বিসয়া পূজা েদিখেত েদিখেত তnয় হiয়া যাiেতন eবং সnয্াকােল aিনেমষনয়েন মােয়র 
আরািtক দশর্ন কিরেত কিরেত িনেজেক েকাn ajাত রােজয্ হারাiয়া েফিলেতন। সংগীেত তাঁহার aসাধারণ pীিত 
িছল -- স ীেদর লiয়া শয্ামাস ীত গািহেত গািহেত eত তnয় হiেতন েয েদশ-কােলর jান েলাপ পাiত। 
ৈব ব িভখািরর মুেখ বৃnাবেনর মুরলীধর রাখালরােজর গান িনয়া atহারা হiেতন। 12 বৎসর বয়েস 
কিলকাতায় িবমাতার িপতৃগৃেহ থািকয়া িনকটs “ে িনং eকােডিমেত” পড়া না কিরেত থােকন। eiখােনi 
নেরndনােথর (পের sামী িবেবকানn) সিহত তাঁহার পিরচয় হয় o uভেয়র মেধয্ গভীর সেখয্র uদয় হয়। 
নেরেndর েpরণােতi িতিন bাhসমােজ যাতায়াত কিরেতন eবং িনরাকার bেhর uপাসনা কিরেবন বিলয়া 
সমােজর a ীকার পেt সাkর েদন। 
 
        রাখলচেndর িপতা পুেtর ধমর্ভাব লkয্ কিরয়া তাঁহােক সংসাের আবd কিরবার জনয্ েকাnগর িনবাসী 
ভুবনেমাহন িমেtর কনয্া eবং মেনােমাহন িমেtর ভিগনী eকাদশ বষর্ীয়া িবে রীর সিহত 1881 ী ােb িববাহ 
েদন। ঠাকুেরর িনকট আিসবার পূেবর্ ঠাকুর ভাব-েনেt তাঁহার মানসপুেtর দশর্ন পান। তাi মেনােমাহনবাবু 
রাখলেক দিkেণ ের লiয়া েগেল ঠাকুর তাঁহার মানসপুtেক পাiয়া তাহােক সnােনর নয্ায় gহণ কেরন। তাঁহারi 
কৃপায় রাখাল িপতার বাধা eবং stীর মায়ামমতা সহেজi কাটাiয়া uিঠয়া ধমর্পেথ agসর হন। নেরndনাথ 
কাশীপুের ঠাকুেরর মুেখ রাখােলর “রাজবুিdর” pশংসা িনয়া তাঁহােক “রাজা” বিলয়া সেmাধন কিরেত সকলেক 
বেলন। eবং েসiেহতু পরবতর্ী কােল তাঁহার রাজামহারাজ নােমর pচলন। 1887 ী ােb িতিন বরাহনগর মেঠ 
সnয্াস gহণ কিরয়া sামী bhানn নাম ধারণ কেরন eবং utর পি ম ভারেতর তীথর্ািদ মণ কেরন। 
1/5/1897 তািরেখ ীরামকৃ  িমশেনর pিত া হiেল িমশেনর কিলকাতা শাখার সভাপিত হন। িকছুকাল পেরi 
sামীজী তাঁহােক সে র সমs দািয়t aপর্ণ পূবর্ক মঠ o িমশেনর সভাপিত পেদ aিধি ত কেরন। িতিন ভারেতর 
pায় সবর্t গমন কিরয়া বh নূতন শাখা েকেndর pিত া কেরন। িতিন বা ােলার আ েমর নবিনিমর্ত গৃেহর 
dােরাদঘাটন, মাদাজ রামকৃ  মেঠর িমশন ছাtাবােসর o িtবাndাম আ েমর িভিt sাপন কেরন। ভুবেন ের 
রামকৃ  মেঠর pিত াতাo িতিনi। বা ােলাের “ d bh পরাৎপর রাম” সংকীতর্নিট িনয়া সpকা াtক ei 
নাম-রামায়ণ সংকলন কিরয়া মেঠর িবিভn েকেnd pচলন কেরন, iহা সবর্সাধারেণর মেধয্ িবনামূেলয্ িবতিরত 
হiত। 1922 ী ােbর 10i eিpল, েসামবার রািt েপৗেন নয়টায় বলরাম-মিnের ীরামকৃে র মানসপুt 
রাখাল মহাসমািধেত মg হন। 
 
        রাখাল ডাkার [রাখালদাস েঘাষ] (1851 - 1902) -- ীরামকৃে র সািnেধয্ আগত, কিলকতার 
কেলজ sীট িনবাসী খয্াতনামা িচিকৎসক। জn কিলকতার িনকট বালীেত। মধয্িবt পিরবােরর সnান। িহlটন 
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েকাmানীর pিতি তা। 1885 ী ােbর 31েশ আগs িচিকৎসা uপলেki ঠাকুেরর সে  তাঁহার েযাগােযাগ হয়। 
েদাহারা েচহারার রাখাল ডাkােরর হােতর আ ুলgিল েমাটা িছল। েসiজনয্ যখন ঠাকুেরর গলার িভতর হাত িদয়া 
রাখাল ডাkার পরীkা কিরেতন তখন ঠাকুর খুবi সnts হiেতন। রাখাল ডাkার pায়i ঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ 
দিkেণ ের যাiেতন। ঠাকুর তাঁহােক খুব েsহ কিরেতন eবং িতিন দিkেণ ের আিসেল আপয্ায়ন কিরেতন। 
 
        রাখাল হালদার -- ীরামকৃে র েsহধনয্ ডাkার। িনবাস কিলকাতার বhবাজাের। ঠাকুেরর aনয্তম 
িচিকৎসক। রাখাল হালদার মােঝ মােঝi কাশীপুের ঠাকুেরর কােছ যাতায়াত কিরেতন। ঠাকুর নানািবধ uপেদশ 
দােন তাঁহােক কৃপা কিরয়ািছেলন। 
 
        রাখােলর বাপ (আনnেমাহন েঘাষ) -- রাখালচnd েঘােষর (sামী bhানn) িপতা স িতসmn 
জিমদার। পাঁচ বৎসর বয়েস রাখােলর মাতা ৈকলাসকািমনীর েদহতয্াগ হয়। aতঃপর রাখােলর িপতা িdতীয়বার 
েহমাি নী েদবীেক িববাহ কেরন। িতিন ী ীঠাকুরেক দিkেণ ের দশর্ন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর তাঁহােক 
িবেশষভােব আপয্ািয়ত কিরয়ািছেলন। 
 
        রাখােলর বােপর র (শয্ামলাল েসন) -- ঠাকুর ীরামকৃে র তয্াগী সnান sামী bhানেnর 
মাতামহ সmকর্ীয়। রাখালচেndর িপতা আনnেমাহন েঘাষ, রাখােলর মাতার মৃতুয্র পর iঁহার কনয্ােক িববাহ 
কেরন। িতিন সাধক িছেলন। ঠাকুর ীরামকেৃ র নাম িনয়া িতিন জামাতা আনnেমাহেনর সে  দিkেণ ের 
ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যান। গৃহsা েম থািকয়াo ঈ র লােভর uপায় সmেকর্ ঠাকুর তাঁহােদর uপেদশ দান 
কেরন। 
 
        রাজনারায়ণ -- ী ীরামকৃ েক চ ীর গান নাiয়া তু  কিরবার েসৗভাগয্ aজর্ন কিরয়ািছেলন। তাঁহার 
di পুtসহ িতিন গান কিরেতন। 
 
        রাজেমাহন -- ীরামকৃে র সংsেশর্ আগত পুরাতন bাhভk। িনবাস কিলকাতার িসমুিলয়া পlী। bাh 
সমােজর uপাসনা uপলেk নেরndনাথ (পের sামী িবেবকানn) pভৃিত তrেণরা pায়i তাঁহার বািড়েত যাiেতন। 
iহা িনয়া ঠাকুর 1882 ী ােbর 16i নেভmর সnয্ার পর রাজেমাহেনর বািড়েত ভাগমন কেরন eবং 
ভkগেণর uপাসনািদ েদেখন o নেরndনােথর গান িনয়ািছেলন। ei uপলেk রাজেমাহন ঠাকুরেক জলেযােগ 
আপয্ািয়ত কিরয়ািছেলন। 
 
        রােজnd ডাkার [রােজndলাল দt] (1818 - 1889) -- ীরামকৃে র ভk। ঠাকুেরর িচিকৎসকেদর 
aনয্তম। কিলকাতার বhবাজারিনবাসী pিসd ধনী akূর দেtর বংশধর। িবখয্াত েহােমাoপয্ািথক িচিকৎসক। 
sনামধনয্ ডাkার মেহndলাল সরকার তাঁহার aনুেpরণায় েহািমoপয্ািথক মেত িচিকৎসা কেরন। রােজndলাল 
pথেম eেলাপয্ািথক মেত িচিকৎসা কেরন। পের েহািমoপয্ািথেত িব াসী হiয়ািছেলন। িচিকৎসা uপলেk ঠাকুেরর 
েসবার aিধকার পাiয়া িতিন িনেজেক কৃতাথর্ মেন কিরেতন। িতিন মখমেলর েয েকামল জুতােজাড়া আিনয়া sয়ং 
ঠাকুরেক পরাiয়া িদয়ািছেলন আজo তাহা েবলুড় মেঠ পূিজত হয়। 
 
        রােজndনাথ িমt -- েডপুিট ময্ািজেsট, iংেরজ সরকােরর pথম ভারতীয় aয্ািসেsn েসেkটারী, 
ভাiসরেয়র আiন মntী। িতিন ী ীঠাকুেরর গৃহীভkdয় রামচnd দt o মেনােমাহন িমেtর েমেসামশাi িছেলন। 
েকশবচnd েসন িছেলন তাঁহার বnু। 1881 ী ােb িডেসmর মােস মেনােমাহেনর বাটীেত রামকৃ েদব ভাগমন 
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কেরন। েকশবচnd েসন o রােজnd িমt েসisেল uপিsত িছেলন। েকশেবর aনুেরােধ রােজnd তাঁহার গৃেহ 10i 
েসেpmর, 1881 ী: eকিট uৎসেবর আেয়াজন কেরন eবং ীরামকৃ েদব আমিntত হন। পেথ সুেরnd ঠাকুরেক 
রাধাবাজােরর sিুডoেত লiয়া িগয়া ফেটা েতালান। রােজnd িমেtর গৃেহ ঈ রীয় pসে র পর ঠাকুর কীতর্ন o নৃতয্ 
কিরেত কিরেত সমািধs হন।  
 
        রািধকা (pসাদ) েগাsামী (1863 -- 1924) -- ৈব ব ভk। 1884 ী ােb িতিন দিkেণ ের আিসয়া 
ঠাকুর ীরামকৃ েক pথম দশর্ন o pণাম কেরন। িতিন aৈdত pভুর বংশধর জািনয়া ঠাকুরo ভিkভের তাঁহােক 
হাতেজাড় কিরয়া নমsার কেরন। utরকােল iিন pিসd স ীতj হiয়ািছেলন। 
 
        রানী রাসমিণ (1793 - 1861) -- দিkেণ র কালীমিnেরর pিত াtী। ঠাকুর ীরামকৃে র মেত রানী 
জগnাতার a নািয়কার aনয্তমা। পুণয্ে াকা, পেরাপকািরণী, দানশীলা, েতজিsনী মিহলা। জn চিbশ পরগণা 
েজলার হািলশহেরর কােছ “েকানা” gােম। িপতা হেরকৃ  দাস। মাতা রামিpয়া েদবী। মাতৃদt নাম রানী, পরবতর্ী 
কােল রানী রাসমিণ িহসােব পিরিচতা। 11 বৎসর বয়েস কিলকাতার জানবাজােরর জিমবার রাজচnd দােসর সিহত 
িববাহ হয়। ei সময় হiেতi ভগবদভিkর সিহত দৃঢ় বয্িkt, েতজিsতা eবং hদয়বtা তাঁহার চািরিtক ৈবিশ য্ 
িহসােব লিkত হয়। মৎসয্জীিবেদর জনয্ গ ার জলকর রিহত করা তাঁহার aনয্তম কীিতর্। তেব তাঁহার জীবেনর 
সবর্ে  কীিতর্ দিkেণ ের pায় 9 লk টাকা বয্েয় মিnরািদ িনমর্াণ কেরন। 1855 ী ােb sানযাtার িদন 

ীরামকৃে র েজয্  াতা ীরামকুমার চে াপাধয্ােয়র িবধােন eবং েপৗেরািহেতয্ মিnেরর eবং  
৺ভবতািরণীমাতার িবgেহর pিত াকাযর্ মহাসেমারেহ সmn হয়। aনয্ েকহ রািজ না হoয়ায় রামকুমারi েদবীর 
িনতয্ পূজা কিরেত থােকন। iহার িকছুকাল পের ঠাকুর ei পূজার ভার gহণ কেরন। তখন হiেত ীরামকৃ  
সুদীঘর্ িtশ বৎসর দিkেণ ের aিতবািহত কিরয়ািছেলন। রানী রাসমিণ আজীবন ঠাকুেরর dা o pীিতর পাtী 
িছেলন eবং ঠাকুেরর সব কােজ রানীর সmিত থাকার দrণ দিkেণ ের ঠাকুেরর পেk িনিবর্ে  সকলpকার সাধন-
ভজন করা সmবপর হয়। 
 
        রাম কিবরাজ -- নাটাগেড় বািড় iিন ঠাকুেরর েপেটর aসুেখর সময় দিkেণ ের তাঁহােক েদিখেত 
আেসন। ঠাকুেরর ei aসুেখর ফেল aিত dবর্ল শরীেরo ভগবৎpস  কিরেত েদিখয়া িতিন আ যর্ািnত 
হiয়ািছেলন। তাঁহার িচিকৎসায় ঠাকুেরর uk েরােগর uপশম হয়। 
 
        রামকুমার চে াপাধয্ায় (1805 - 1857) -- ীরামকৃ েদেবর েজয্  াতা। রামকৃ েদেবর জীবেন 
তাঁহার grtপূণর্ ভূিমকা। িপতার ঈ রানুরাগ eবং ৈবষিয়ক jান, uভয়i তাঁহার চিরেt িবদয্মান িছল। িতিন 
সংsৃত কাবয্, বয্াকরণ, েজয্ািতষ pভৃিত শােst সুপি ত িছেলন। িতিন িন াবান, বাkিসd, সৎ pকৃিতর পুrষ 
িছেলন। িপতৃিবেয়ােগর পর সংসােরর আিথর্ক dরবsা দূর কিরবার জনয্ িতিন কিলকাতার ঝামাপুকুর a েল eকিট 
েটাল খুিলয়া ছাt পড়াiেত আরm কেরন। 1853 ী ােb িতিন কিন  াতা গদাধরেক ( ীরামকৃে র পূবর্নাম) 
কিলকাতায় লiয়া আেসন। রামকুমার 1855 ী ােb রানী রাসমিণ sািপত দিkেণ র ৺কালীমিnেরর sায়ী িনতয্ 
পূজেকর পদ gহণ কেরন। iহার eক বৎসর পের শারীিরক aপটুতাবশতঃ িতিন গদাধরেক ৺কালীপূজার ভার 
aপর্ণ কেরন o িনেজ ৺রাধাকােnর পূজার ভার েনন। রামকুমার sয়ং ী ীঠাকুরেক পূজািবিধ, o চ ীপাঠ েসখান। 
eiভােবi তাঁহার pেচ া o িশkায় গদাধর দিkেণ ের sায়ী পূজেকর পেদ িনযুk হন। িতিন কিলকাতার utরs 
মূলােজাড় নামক sােন কােযর্াপলেk গমন কিরয়া সািnপািতক jের েদহতয্াগ কেরন। 
 
        রামচnd দt (1851 - 1899) -- ী ীঠাকুেরর পরম ভk। কিলকাতার িনকটবতর্ী নািরেকলডা ায় 
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30/10/1851 তািরেখ ৈব ব কুেল জn। িপতা নৃিসংহpসাদ, মাতা তুলসীমিণ, stী কৃ েpয়সী। pথম জীবেন 
িবjানচচর্ার ফেল িতিন নািsক o যুিkবাদী হiয়া পেড়ন। আকিsকভােব eকিট কনয্া সnােনর মৃতুয্েত তাঁহার 
তttােnষেণর সূচনা হয়। তাঁহার মাসতুেতা ভাi মেনােমাহন িমেtর সিহত িতিন 1879 ী ােb দিkেণ ের 
আিসয়া ীরামকেৃ র দশর্নলাভ কেরন। দশর্নমাt তাঁহার hদয় শাn হয়। িতিন ঠাকুেরর িনকট যাতায়াত r 
কেরন eবং িতিনi েয তাঁহার আরাধয্ েদবতা তাহা aনুভব কিরেত থােকন। 1880 eবং 1881 ী ােb ঠাকুর 
তাঁহার গৃেহ ভাগমন কেরন। ফেল রামচেndর মন আমূল পিরবিতর্ত হiয়া যায়। িতিন o মেনােমাহনবাবু 
eকেযােগ ঠাকুরেক aবতার বিলয়া pচার কিরেত থােকন eবং e সmেn aেনকgিল বk ৃতা েদন। রামচnd 
ঠাকুেরর জীিবতাবsােতi তাঁহার uপেদশ o জীবনী aবলmেন “তttাসার” o “তttpকািশকা” বা 
“ ীরামকৃ েদেবর uপেদশ” নামক পুsক eবং “তttম রী” নামক মািসক পিtকা সmাদনা কিরয়া pকাশ 
কেরন। কাঁকুড়গািছেত ঠাকুেরর aনুমিতkেম eকিট বাগানবািড় kয় কিরয়া িবখয্াত “েযাগদয্ােনর” pিত ান 
কেরন। 1883 ী ােb ঠাকুর eখােন ভ পদাপর্ণ কেরন। পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর েদহরkার পর 

ীরামকৃ েদেবর মিnর pিতি ত কিরয়া oi sানিটেক মহাতীেথর্ পিরণত কেরন। 1899 ী ােbর 17i জানুয়াির 
ঠাকুর ীরামকৃে র আজীবন মহাভk ীরামচnd “েযােগাদয্ােন” েদহতয্াগ কেরন। 
 
        রামচnd মুেখাপাধয্ায় -- িন াবান bাhণ। িপতার নাম কািতর্করাম। ী ীমা সারদা েদবীর িপতৃেদব। 
িনবাস বাঁকড়ুা েজলার জয়রামবািট gােম। stী িশহড় gােমর হিরpসাদ মজুমদােরর কনয্া শয্ামাসুnরীেদবী। 
সারদােদবী তাঁহােদর pথম সnান। ী ীমা িনেজ তাঁহার িপতার সmেn বিলয়ািছেলন -- িতিন পরম রাম ভk, 
ৈনি ক o পেরাপকারী িছেলন। 1872 ী ােbর মাচর্ মােস রামচnd কনয্া সারদােক লiয়া দিkেণ ের জামাতার 
( ীরামকৃে র) িনকট uপিsত হন eবং েসখােন কেয়কিদন aবsান কেরন। 1280 ব ােbর 18i ৈচt রামনবমী 
িতিথেত জয়রামবািটেতi িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        রাম চাটুেজয্ -- কথামৃেত তাঁহােকo কখনo রাম চkবতর্ী বিলয়া uেlখ করা আেছ। দিkেণ েরi 
থািকেতন। ঠাকুেরর ভk। ঠাকুর তাঁহার তttাবধােনর pশংসা কিরেতন, কারণ ঠাকুেরর ভkেদর আহারািদ সmেকর্ 
িতিন সবর্দা যtবান িছেলন। িতিন দিkেণ ের ৺রাধা-েগািবn মিnেরর পূজারী িছেলন। দিkেণ র তয্াগ কিরয়া 
aসুs aবsায় ঠাকুর কাশীপুের থাকাকালীন রাম চাটুেজয্ িনয়িমত তাঁহার েখাঁজখবর লiেতন। 
 
        রামতারণ -- িগিরশচnd েঘােষর িথেয়টােরর aিভেনতা o সুগায়ক। শয্ামপুকুের aবsানকােল aসুs ঠাকুর 

ীরামকৃ েক গান নাiবার জনয্ িগিরশবাবু রামতারণেক লiয়া আেসন। তাঁহার ভিkমূলক গান িনয়া ঠাকুর 
ভাবািব  হন। 
 
        রামদয়াল চkবতর্ী -- ীরামকৃে র ভk। িনবাস আঁটপুর। বলরাম বসুর পুেরািহত বংেশর সnান। 
েহারিমলার ীমার েকাmািনর িঠকাদার িছেলন। েকশব েসেনর bাhসমােজ ঠাকুেরর কথা িনয়া দিkেণ ের 
যাতায়াত কিরেত থােকন। বাবুরাম মহারাজ (sামী েpমানn), মাsার মশাi মেহndনাথ gp pভৃিত ঠাকুেরর 
anর  ভkগেণর সে  রামদয়াল বhিদন দিkেণ ের রািtবাসo কিরয়ােছন। ঠাকুর েsহভের রামদয়ালেক নানা 
uপেদশ িদেতন। রামদয়ােলর আhােনi ভk বলরাম বসু কটক হiেত কিলকাতায় চিলয়া আেসন। কিলকাতায় 
আিসবার পেরর িদনi রামদয়াল বলরাম বসুেক সে  লiয়া দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট uপিsত হiয়ািছেলন। 
রামদয়াল আজীবন রামকৃ  িমশেনর aনুরাগী িছেলন। sামী িবেবকানেnর িচিঠেত তাঁহার নাম বhবার uিlিখত 
আেছ। 
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        রামনারায়ণ -- ডাkার, েগাঁড়া িহn।ু ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর তাঁহার সmেn ডাkার 
সরকােরর িনকট শয্ামপুকুর বাটীেত uেlখ কিরয়ািছেলন। 
 
        রামpসn ভ াচাযর্ -- ীরামকৃে র সািnেধয্ আগত রামpসn দিkেণ েরর পা র্বতর্ী আিড়য়াদেহর 
aিধবাসী। ভkবর কৃ িকেশার ভ াচােযর্র পুt। ঠাকুেরর সংsেশর্ আসার পর রামpসn মােঝ মােঝ ঠাকুেরর 
কােছ বিসয়া pাণায়াম কিরেতন। eকবার রামpসn তাঁহার বৃdা মােয়র েসবা না কিরয়া হঠেযাগী সাধুর েসবা 
করার জনয্ ঠাকুর িবরিk pকাশ কিরয়ািছেলন। 
 
        রামলাল -- ঠাকুেরর মধয্ম agজ রােম র চে াপাধয্ােয়র েজয্  পুt। ঠাকুর তাঁহােক েsহভের 
“রামেনেলা” বিলয়া ডািকেতন। eবং েবলুড় মেঠর সকেলর িনকট িতিন “রামলাল দাদা” নােম পিরিচত িছেলন। 
রােম র েদহতয্ােগর পর িতিন দিkেণ ের ৺ভবতািরণীর পূজেকর পেদ িনযুk হন eবং আজীবন েসi দািয়t 
পালন কেরন। িতিন সুগায়ক িছেলন। ী ীঠাকুরেক aেনকবার গান নাiয়ােছন। ঠাকুর কাশীপুের কlতr 
িদবেস রামলালেকo কৃপা কেরন। 
 
        রােম র চে াপাধয্ায় -- (1826-73) -- ঠাকুর ীরামকৃে র মধয্ম agজ াতা। সাংসািরক িবষেয় 
িতিন িচরকাল uদাসীন িছেলন। িতিন চািরবৎসরকাল দিkেণ ের মা ৺কালীর পূজারী পেদ িনযুk িছেলন। 
কামারপুকুের িতিন েদহতয্াগ কেরন। তাঁহার পুt রামলাল, িশবরাম o কনয্া লkীমিণ। 
 
        লkী-িদিদ (1864 - 1926) -- ঠাকুেরর কৃপাধনয্ মহাসািধকা লkীমিণ েদবী ঠাকুেরর মধয্ম াতা 
রােম েরর কনয্া eবং রামলাল o িশবরােমর ভিগনী। ঠাকুেরর ভkম লীর িনকট িতিন লkী-িদিদ নােম পিরিচতা 
িছেলন। eগার বৎসর বয়েস িববােহর al কেয়কিদন পেরi তাঁহার sামী িচরিদেনর মেতা িনrেdশ হন। 12 
বৎসর aেপkা কিরবার পর িতিন র বািড়েত sামীর াdািদ সmn কিরয়া িপতৃগৃেহi বাস কিরেত থােকন। 
দিkেণ ের ী ীমােয়র সি নী িহসােব িতিন নহবত ঘের ী ীমােয়র সিহত সবর্kণ থািকেতন বিলয়া ঠাকুর 
তাঁহােদর uভয়েক ‘ ক-সারী’ বিলয়া ডািকেতন। পূেবর্ utরেদশীয় eক সnয্াসীর িনকট শিk মেnt দীkা gহণ 
কিরেলo ঠাকুর তাঁহার িজhায় ‘রাধাকৃ ’ নাম o বীজ িলিখয়া পুনরায় তাঁহােক দীিkত কেরন। লkী-িদিদ 

ী ীঠাকুরেক gr, i  o aবতারrেপ jান কিরেতন aপরপেk ঠাকুরo তাঁহােক মা-শীতলার aংশrেপ জািনেত 
পািরয়া কাশীপুের থাকাকালীন মা-শীতলাrেপ পূজা কিরয়ািছেলন। েদব-েদবী সািজয়া, নািচয়া গািহয়া িতিন 
সকেলর আনn িবধান কিরেত aিতশয় পারদশর্ী িছেলন। eirপ eক আসের ভিগনী িনেবিদতা sয়ং িসংহ 
সািজয়া তাঁহােক ৺জগdাtীrেপ পৃে  ধারণ কিরয়ািছেলন। লkী-িদিদ মntদীkা িদয়া aেনকেক িশষয্rেপ gহণ 
কিরয়ািছেলন। ভkরাi তাঁহােক দিkেণ ের eকিট িdতল গৃহ িনমর্াণ কিরয়া িদেল েসখােনi িতিন দীঘর্ 10 বৎসর 
কাটাiয়ািছেলন। পুরীধােমর pিত তাঁহার িবেশষ আকষর্ণ লkয্ কিরয়া ভেkরাo েসখােনo তাঁহার জনয্ 
‘লkীিনেকতন’ নােম eকিট পাকা বািড় িনমর্াণ কিরয়া েদন। ei বািড়েতi 24।2।1926 তািরেখ তাঁহার 
িতেরাভাব ঘেট। 
 
        লkীনারায়ণ মােরায়াড়ী -- ী ীঠাকুেরর aনুরাগী ভk, িবtশালী বয্িk। কিলকাতায় থািকেতন। মােঝ 
মােঝ দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকেট আিসেতন। iিন ঠাকুরেক দশ হাজার টাকা িলিখয়া িদেত চািহেল ঠাকুর aতয্n 
িবচিলত হiয়া তাঁহােক িতরsার কেরন। 
 
        লাটু (রাখতুরাম -- sামী adুতানn) -- িবহােরর ছাপরা েজলার েকান eক gােম জৈনক েমষ-
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পালেকর গৃেহ িতিন জngহণ কেরন। তাঁর জn-সাল, তািরখ বা িতিথ -- সবিকছু ajাত। জীিবকা aজর্েনর জনয্ 
িতিন কিলকাতায় আেসন। ীরামকৃে র গৃহীভk রামচেndর গৃেহ িতিন কাজ কিরেতন। তাঁহার কােজ সnt  হiয়া 
রামচnd তাঁহােক সেsেহ ‘লালটু’ নােম ডািকেতন। রামচেndর সে  আিসয়া লাlু pথম দিkেণ ের ীরামকৃ েক 
দশর্ন কেরন। ঠাকুর লালটুেক sশর্ কিরেল তাঁহার জীবেনর গিত aনয্িদেক pবািহত হয়। লালটুর মন aনয্ সব 
ভুিলয়া ীরামকেৃ র িদক ধািবত হiেত লািগল। রামচndo লালটুেক pায়i দিkেণ ের পাঠাiেতন। aবেশেষ 

ীরামকৃ  রামচেndর কাছ হiেত তাঁহােক েসবকrেপ চািহয়া লন। ীরামকৃে র েsহময় মুেখ লাটু বা েনেটােত 
পিরণত হiয়ািছল। ঠাকুেরর িশkা aনুযায়ী ধীের ধীের লাটুর আধয্ািtক জীবন গিঠত হiেত থােক। ঠাকুেরর 
সnয্াসী িশষয্গেণর মেধয্ িতিনi সবর্pথম ঠাকুেরর কােছ আেসন। েসiসময় হiেত ঠাকুেরর মহাpয়ােণর িদন 
aবিধ দীঘর্কাল ঠাকুেরর েসবা o স লাভ কিরবার েসৗভাগয্ লাটুর হiয়ািছল। ী ীসারদা েদবীর কােজ সহায়তা 
কিরবার সুেযাগo লাটুর জীবেন আেস। ীরামকৃে র েদহতয্ােগর পের লাটু সnয্াস gহণ কেরন। sামী adুতানn 
নােম িতিন ীরামকৃ  সে  পিরিচত। িনেজেক কেঠার জপধয্ােন িনেয়ািজত রািখয়া eবং ভারেতর বh তীথর্ 
পির মণ কিরয়া িতিন েশষ জীবন কাশীেত aিতবািহত কেরন। aবেশেষ 1920 ী ােbর 24েশ eিpল কাশীেত 
িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        শmুচরণ মিlক -- ঠাকুেরর িdতীয় রসদদার। কিলকাতার িসঁদূিরয়াপিটর কমলনাথ sীেটর ৈপতৃক 
বািড়েত সুবণর্বিণক কুেল জn। সনাতন মিlেকর eকমাt পুt। সoদাগরী aিফেস মুৎসুিdর কাজ কিরয়া pচুর 
aথর্ uপাজর্ন কেরন। দিkেণ র-কালীবািড়র aনিতদূের তাঁহার uদয্ানবািটেত যাতায়াত eবং aবsান uপলেki 
ঠাকুেরর সিহত তাঁহার পিরচয় ঘেট। ঠাকুর শmুবাবুর িনকট বাiেবল বণ কিরয়া ীে র জীবনী o uপেদশ সmেn 
aবগত হন। pথমিদেক শmুচরণ bাhধেমর্ আকৃ  হiেলo ঠাকুেরর সংsেশর্ আিসবার পর মহামূলয্ 
aধয্াtসmেদর aিধকারী হন। ঠাকুরেক ‘grজী’ বিলয়া সেmাধন কিরেতন। শmুচরণ o তাঁহার stী uভেয়i 

ী ীমােক সাkাৎ েদবীjােন পূজা কিরেতন। নহবেত ীমােয়র থািকবার aসুিবধা লkয্ কিরয়া িতিন মিnেরর 
িনকেটi eকিট কুিটর িনমর্াণ কিরয়া েদন। মথুরবাবুর েদহাn হiবার িকছুিদন হiেতi ঠাকুেরর pেয়াজনীয় dবয্ািদ 
িতিনi সরবরাহ কিরেতন। চার বৎসর eকিন  েসবা কিরবার পর িতিন মৃতুয্শযয্ায় শািয়ত হiেল ঠাকুর 
শmুচরণেক েদিখেত যান। ঠাকুেরর জীবdশােতi শmুচরেণর েদহাn ঘেট 1877 ী ােb।  
 
        শরৎচnd -- বরাহনগর িনবাসী সদাচারিন  গৃহs bাhণ যুবক। বরাহনগর মেঠ pায়i আিসেতন। িকছুকাল 
ৈবরাগয্বশতঃ তীেথর্ তীেথর্ মণ কিরয়ািছেলন। 
 
        শরৎ [শরৎচnd চkবতর্ী -- sামী সারদানn] (1865 - 1927) -- শরৎচেndর জn কিলকাতার 
আমহাs র্ sীেট। িপতা িগিরশচnd eবং মাতা নীলমিণ েদবী। িপতা ধনী বয্িk িছেলন। শরৎচnd েমধাবী ছাt িহসােব 
েহয়ার sুল হiেত pেবিশকা পরীkায় utীণর্ হiয়া েসn েজিভয়াসর্ কেলজ-e ভিতর্ হন। ছাt জীবেন েকশবচেndর 
pভােব bাh সমােজর সদসয্ হiয়ািছেলন। িকnt খুড়তুত ভাi শিশভূষণ (পের sামী রামকৃ ানn) pভৃিতর সে  

ীরামকৃ েক েদিখেত দিkেণ ের যান। ীরামকৃে র তীb ৈবরােগয্র uপেদশ শরেতর জীবেন eক aিভনব 
আেলাকসmাত কের। ীরামকৃে র সেpম বয্বহার আরo দৃঢ়তর rেপ দিkেণ েরর িদেক টািনেত লািগল। েকান 
েকান িদন দিkেণ ের থািকয়াo যাiেতন। গভীর রােt ঠাকুর তাঁহােক তুিলয়া িদয়া প বটী, েবলতলা, aথবা 
৺ভবতািরণীর নাট মিnের ধয্ান কিরেত পাঠাiেতন। িপতামাতার আশীবর্াদ লiয়াi িতিন গৃহতয্াগ কেরন। বhিদন 
তীেথর্ তীেথর্ পযর্টন o তপসয্া কেরন। sামীজীর আhােন iংলে  o আেমিরকায় িগয়া সাফেলয্র সিহত pচার কাযর্ 
চালাiয়া যান। eরপের কিলকাতায় িফিরয়া ীরামকৃ  মঠ o িমশেনর সাদারণ সmাদক িনযুk হন। aবিশ  
জীবন ei পেদi aিধি ত থােকন। 1902 ী ােb sামী িtgণাতীতানn আেমিরকায় গমন কিরেল uেdাধন 
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পিtকার সমs দািয়t বহন কেরন। িনেবিদতা বািলকা িবদয্ালেয়র রkণােবkণ o পিরচালনায় তাঁহার pেচ া 
sমরণীয়। 
 
        বাগবাজার uেdাধন aিফেস ী ীমােয়র জনয্ বািড় িনমর্াণ তাঁহার আেরক sরণীয় কাজ। sামী েযাগানেnর 
েদহতয্ােগর পর হiেত sামী সারদানni ী ীমােয়র pধান েসবকrেপ পিরগিণত হন। ী ীমা বিলেতন, ‘শরৎ 
আমার ভারী।’ 
 
        ‘ ী ীরামকৃ লীলাpস ’ মহাgn রচনা, জয়রামবাটীেত ী ীমােয়র জnsােন মাতৃমিnর pিত া (1923 

ীঃ), 1926 ী ােb রামকৃ  মঠ o িমশেনর মহাসেmলেনর বয্বsা করা iতয্ািদ তাঁহার sরণীয় কীিতর্। 1927 
ী ােbর 12েশ আগs িতিন েদহতয্াগ কেরন। 

 
        শশধর তকর্চূড়ামিণ (1850 - 1928) -- ফিরদপুর েজলার মুখেডাবা gােম যজুেবর্দী কাশয্প বংেশ জn। 
িপতা হলধর িবদয্ামিণ, মাতা সুের রী েদবী। িপতার িনকট িতিন নানা শাst aধয্য়ন কেরন। িহn ুধমর্pচাের আgহী 
হiয়া ব েদেশর নানাsােন বkতৃা কিরয়া েবড়ান। কািশমবাজােরর রাজার সভাপি ত িনযুk হন। 1884 

ী ােbর জুন মােস রামকৃ েদব তাঁহার িবষেয় jাত হiয়া ভk ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র ঠনঠিনয়ার বািড় হiেত 
গািড় কিরয়া তাঁহােক েদিখেত যান। ঠাকুেরর কথা o uপেদেশ মুg হiয়া পি ত eক সpােহর মেধয্i দিkেণ ের 
ঠাকুেরর িনকেট আেসন। oi বৎসেরর uেlারেথর িদন বলরাম-মিnের ঠাকুর ভাবািব  aবsায় তাঁহার hদয় 
sশর্ কেরন। পের আেরা কেয়কবার িতিন ঠাকুেরর সংsেশর্ আেসন। েশষ বয়েস িতিন বহরমপুর জুিবলীেটােলর 
aধয্k হন। মুিশর্দাবােদর খাগড়ায় sায়ী বািড় িনমর্াণ কিরয়া েশষ জীবন েসখােন aিতবািহত কেরন। 
 
        শশী [শশীভূষণ চkবতর্ী -- sামী রামকৃ ানn] (1863 - 1911) -- hগলী েজলার ময়াল-iছাপুর 
gােম জn। িপতা ঈ রচnd তািntক সাধক eবং পাiকপাড়ার রাজা indনারায়ণ িসংেহর সভাপি ত। বালয্কাল 
হiেতi শিশভূষণ ধমর্ভাবাপn eবং েমধাবী। মাতা aিতশয় uদার hদয়া o সরলা িছেলন। িতিন eলবাটর্ কেলজ 
হiেত eফ. e. পাশ কেরন eবং েমে াপিলটন কেলেজ িব. e. পেড়ন। সংsৃেত o aে  িবেশষ পারদশর্ী িছেলন। 
ছাtজীবেন bাhসমােজর pিত আকৃ  হiয়া েকশব েসেনর কােছ যাতায়াত কিরেতন। িকnt ীরামকৃে র নাম 

িনয়া জয্াঠতুত ভাi শরেতর সে  দিkেণ ের িগয়া ীরামকৃ েক দশর্ন কেরন। pথম িদেনi ঠাকুর শশীর মন 
জয় কিরয়া িনেলন। eরপের ঘন ঘন যাতায়ােতর ফেল শশী kেম নেরndািদ যুবক ভkেদর সিহত পিরিচত eবং 
েpমসূেt আবd হন। ঠাকুর eকিদন শশীেক জানাiয়া েদন েয িতিন aথর্াৎ ঠাকুরi তাঁহার aভী  বst। iহার পের 
হiেত িতিন ীরামকৃ গতpাণ হiয়া oেঠন। শরৎ আর শশীেক ীরামকৃ  pাণ ঢািলয়া ঠাকুেরর েসবা কেরন। 
তাঁহার েদহতয্ােগর পর সnয্াস gহণ কিরয়া sামী রামকৃ ানn নােম ীরামকৃ  সে  পিরিচত হন। ঠাকুেরর 
তয্াগী সnানেদর মেধয্ iিন aনয্তম। sামীজীর িনেদর্েশ িতিন মাdােজ িগয়া েসখােনo ঠাকুেরর পূজা আরm 
কেরন। কিব নবীনচnd eবং ঔপনয্ািসক শরৎচেndর সে  ের ুেন তাঁহার েদখা হয়। sামী রামকৃ ানেnর akাn 
েচ ায় মাdােজ o বা ােলাের sায়ী মঠ গিড়য়া oেঠ। ী ীমা সারদা েদবী দািkণােতয্ তীথর্ মেণ আিসেল sামী 
রামকৃ ানn সবর্েতাভােব তঁহার দশর্নািদর সুবয্বsা কেরন। 108িট েসানার েবলপাতায় ী ীমা রােম ের ৺িশেবর 
পূজা কিরয়ািছেলন। eiসবi শশী মহারােজর বয্বsায় হয়। তাঁহার েলখা aেনক gn আেছ। কিলকতার uেdাধেনর 
বািড়েত িতিন েদহয্তাগ কেরন। 
 
        শালgােমর ভাi -- তার েছেল বংশেলাচেনর কারবার িছল। ী ীঠাকুর তাহার সmেn বিলয়ািছেলন েয 
েস িবরািশ রকেমর আসন জািনত o েযাগসমািধর কথা বিলত। হঠেযাগীেদর েদেহর uপর aতয্িধক আসিkর 
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ফেল তাহােদর মন ঈ েরর িদেক aিধকসময় থােক না। টাকার েলােভ েস েদoয়ান মদন ভে র কেয়ক হাজার 
টাকার eকিট েনাট িগিলয়া েফেল। িকnt পের uহা আদায় হয়, eবং তাহার িতন বৎসর েজল হয়। 
 
        িশবচনd -- ঠনঠেনর বািসnা। দিkেণ ের ী ীঠাকুেরর দশর্ন লাভ কিরয়ািছেলন eবং তাঁহার ীমুখ 
হiেত ভগবৎpস  িনয়ািছেলন। 
 
        িশবনাথ শাstী (1847 - 1919) -- ীরামকৃে র aনয্তম aনুরাগী, bাhসমােজর িবিশ  েনতা, সুেলখক 
eবং িশkাbতী। চিbশ পরগণার চা িড়েপাতা gােম মাতুলালেয় জn। bাh েনতা আচাযর্ েকশবচnd েসেনর 
সহেযাগী। পরবতর্ী কােল েকশবচেndর সিহত মতিবেরােধর ফেল, িতিন সাধারণ bাhসমাজ গঠন কিরয়ািছেলন। 
সংsৃত কেলজ হiেত kেম eফ. e. (1868), িব. e. (1871) eবং eম. e. পাস কিরয়া ‘শাstী’ uপািধ পান। 
ভবানীপুর সাuথ সুবাবর্ন sুেলর pধান িশkেকর পেদ কাযর্ কিরবার সময় িশবনাথ ‘iি য়ন িমরর’ পিtকােত 

ীরামকৃ েদেবর pসে  পাঠ কেরন। আচাযর্ েকশব েসেনর মাধয্েমi ীরামকৃে র সিহত িশবনাথ শাstীর pতয্k 
েযাগােযাগ ঘেট। িশবনাথ রিচত বh gn তাঁহার সািহতয্ o ধমর্-চচর্ার সাkয্ বহন কের। iহােদর মেধয্ ‘আtচিরত’ 
(1918), “রামতনু লািহড়ী o তৎকালীন ব সমাজ”, History of the Brahmo Samaj (1911-12), 
Men I have seen (1919) uেlখেযাগয্। তাঁহার েশেষাk gেnর anগর্ত ‘রামকৃ  পরমহংস’ িনবn হiেত 
জানা যায় িতিন দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট বhবার যাতায়াত কেরন eবং তাঁহার aেহতুকী েsহ ধারায় িনেজেক 
িসি ত কেরন। ীরামকৃে র জীবন o বাণী িশবনাথ শাstীর জীবেনর বh আধয্ািtক আদশর্েক রসপু  কিরয়ািছল। 
ঈ রলােভর জনয্ ঠাকুেরর তয্াগ, িতিতkা eবং কেঠার জীবনযাপন িশবনাথেক িবsময়ািভভূত কিরয়ািছল। 
িশবনােথর সরলতা o িন ার জনয্ ঠাকুর তাঁহােক পরম েsহ কিরেতন। ঠাকুর মােঝ মােঝ িশবনাথেক েদিখবার 
জনয্ uতলা হiেতন eবং তাঁহার সিহত ঈ রীয় pসে  আনn পাiেতন। ঠাকুেরর aিnম aসুেখর সময় িশবনাথ 
দিkেণ ের ঠাকুরেক েশষবােরর জনয্ েদিখেত যান। েকবলমাt সািহিতয্ক িহসােবi নয়, সতয্িন া, সরল িব াস 
eবং ঐকািnকতার জনয্ িশবনাথ শাstীর নাম আজo সমােজ আদৃত। 
 
        িশবরাম চে াপাধয্ায় (1866 - 1933) -- ঠাকুেরর মধয্ম াতা রােম েরর কিন  পুt। জn 
কামারপুকুের। ী ীমােয়র িবেশষ কৃপাধনয্। িশবরামেক ‘িভkাপুt’ বিলেতন। ভkমহেল িতিন ‘িশবুদা’ বিলয়া 
পিরিচত িছেলন। তাঁহার িবেশষ পীড়াপীিড়েত ীমা িনেজেক ৺কালী বিলয়া sীকার কেরন। কথামৃেত ী ীঠাকুর 
িশবরামেক বালেকািচত সারেলয্র কথা uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        ীনাথ ডাkার -- ীরামকৃে র সংsেশর্ আগত, েবদাnবাদী িচিকৎসক। িনবাস কিলকাতা। ঠাকুেরর 
aিnম aসুেখর সময় িতিন িচিকৎসক িহসােব ঠাকুেরর সািnেধয্ আসার সুেযাগ পান। েবদাnমেত “সব spবৎ” -- 
eকথা সংসারী েলােকর পেk ভাল নয় বিলয়া ঠাকুর তাঁহােক uপেদশ িদয়ািছেলন। 
 
        ীনাথ িমt -- iিন আিদ bাhসমাজভুk কাশী র িমেtর পুt। 1882 ী ােb iিন ঠাকুেরর সািnেধয্ 
আেসন। পর বৎসর তাঁহার বািড়েত aনুি ত bাhমেহাৎসেব ঠাকুর িনমিntত হiয়া িগয়ািছেলন eবং ঈ রীয় 
pস ােn দয়ািসnু ঠাকুর aসুিবধার মেধয্o আহার কিরয়া দিkেণ ের িফিরয়ািছেলন। 
 
        ীরাম মিlক -- কামারপুকুের ী ীঠাকুেরর বালয্স ী; িসoেড় তাঁহােদর বািড় িছল। বালয্কােল uভেয়র 
মেধয্ খুব বnুt িছল। িকnt পরবতর্ী কােল ীরাম েঘারতর িবষয়ী হiয়া পেড়ন। চানেক তাঁহার েদাকান িছল। 
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        ীশ মুেখাপাধয্ায় -- ীরামকৃ েদেবর ভk ঠনঠেন িনবাসী ঈশানচnd মুেখাপাধয্ােয়র পুt। ীমেহndনাথ 
gেpর সহপাঠী। িব িবদয্ালেয়র রt িছেলন। pথেম আিলপুের oকালিত কিরেতন eবং পের িডিsk জজ 
হiয়ািছেলন। তাঁহার গৃেহ আগমনকােল ঠাকুেরর সিহত তাঁহার ধমর্ােলাচনা হয়। ঠাকুর তাঁহার শাnsভাব েদিখয়া 
pশংসা কিরয়ািছেলন। 
 
        ী ীমা [ ী ীসারদা েদবী] (1853 - 1920) -- পি মবে র বাঁকুড়া েজলার জয়রামবাটী gােম 1853 

ী ােbর 22েশ িডেসmর বৃহsিতবার সারদােদবীর জn হয়। রামচnd মুেখাপাধয্ায় o শয্ামাসুnরী েদবীর pথম 
সnান। িশ কাল হiেতi তাঁহার জীবেন েসবা, পেরাপকার, দয়া, kমা, সতয্ pভৃিত সdgণরািশ িবকিশত হয়। ছয় 
বৎসেরর সারদার িববাহ হয় 24 বৎসেরর যুবক ীরামকৃে র সে । িববােহর পর কখনo জয়রামবাটীেত কখনo 
কামারপুকুের কাটাiেতন। দিkেণ ের সাধনমg ীরামকৃে র untতা সmেকর্ নানািবধ gজব িনয়া িতিন 
eকবার দিkেণ ের িগয়া েদিখয়া আিসবার সংকl gহণ কিরেলন। িকছুিদন পর িপতার সে  দিkেণ ের গমন 
কেরন। 1872 ী ােbর 5i জুন ফলহািরণী কালীপূজার িদন িতিন ীরামকৃ কতৃর্ক েষাড়শীrেপ পূিজতা হন। 
পের জয়রামবাটী pতয্াবতর্ন কেরন। aসুs ীরামকৃে র আhােন 1882 ী ােb পুনরায় দিkেণ ের আগমন o 
তাঁহার েসবার ভার gহণ কেরন। aপরিদেক সারদােদবীর জীবেন r হয় ীরামকৃে র িনকট আদশর্ জীবন 
যাপেনর িশkা -- পিবt সুnর চিরt িকভােব গঠন কিরেত হয়, ৈদনিnন গৃহsািলর কাজ িকভােব সুসmn কিরেত 
হয়, সমs কতর্বয্ সmাদেনর সে  সে  িকভােব ঈ র-আরাধনায় িনমg থাকা যায় iতয্ািদ। aসুsাবsায় 

ীরামকৃ  বাটী o কাশীপুর uদয্ানবাটীেত থাকাকালীন সারদােদবী তাঁহার েসবােতi িনযুkা িছেলন। 
ীরামকৃে র েদহােn িকছুকাল তীথর্দশর্নািদ o তপসয্ায় aিতবািহত কেরন। তারপর িবিভn সমেয় িতিন 

কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কিলকাতা, ঘুষুড়ী, েবলুেড় নীলাmরবাবুর বাগানবািড় pভৃিত sােন বাস কেরন। েশষ কয় 
বৎসর িতিন কিলকতার বাগবাজাের 1নং uেdাধন েলেনর বািড়েত (মােয়র বািড়) aিতবািহত কেরন eবং ei 
বািড়েতi 1920 ী ােbর 21েশ জুলাi তাঁহার মহাসমািধ হয়। স মাতাrেপ িতিন ীরামকৃ  স েক িনয়িntত 
o পিরচািলত কিরেতন। তাঁহার জীবন িছল aনাড়mর o বাhলয্বিজর্ত। িকnt ীমা জগেতর সামেন eকিট মহৎ 
জীবন-দশর্নেক তুিলয়া ধিরয়ােছন। ভিগনী িনেবিদতার মেত, ভারতীয় নারীর আদশর্ সmেn ীসারদােদবীi 

ীরামকৃে র চরম কথা। 
 
        ৈশলজাচরণ মুখুেj -- কলকাতার েবচু চয্াটাj র্ী িsেটর ৺শয্ামসুnর িবgেহর েসবক। ei মিnর 
pা েণi ঠাকুেরর েজয্ াতা রামকুমার ঝামাপুকুের pথম েটাল খুিলয়ািছেলন। ৈশলজাচরণ িমেtর গৃেহ 

ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        েশাকাতুরা bাhণী (1864 - 1924) -- ীরামকৃ  সে  ‘েগালাপ-মা’ বিলয়া পরিচতা। pকৃত নাম 
anপূণর্া েদবী, নামাnের েগালাপসুnরী েদবী। কথামৃেত ‘েশাকাতুরা bাhণী’ বিলয়া uিlিখত। utর কিলকাতার 
বাগবাজাের bাhণ পিরবাের জn। তাঁহার eকমাt কনয্া ীমতী চ ীর সিহত ঠাকুর পিরবােরর েসৗরীnd ঠাকুেরর 
িববাহ হয়। aকােল sামী, পুt eবং িববািহতা কনয্া “চnী”র মৃতুয্েত তাঁহার জীবেন িনদাrণ েশাক নািময়া আেস। 
েসiসময় েযাগীন-মা ei েশাকাতুরা মিহলােক ঠাকুেরর িনকট আিনয়া uপিsত কিরেল ঠাকুেরর িদবয্ সািnেধয্ 
তাঁহার েশাকতাপ দূরীভূত হয়। পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর কrণায় েগালাপ-মা দিkেণ ের নহবত-ঘের ী ীমা 
সারদােদবীর সে  বাস কিরবার সুেযাগ পান eবং েসখােন মেধয্ মেধয্ থািকয়া েসবা করার সুেযাগ পাiয়া কৃতাথর্ 
হন। পরবতর্ী সমেয় শয্ামপুকুের eবং কাশীপেুরo িতিন aসুs ঠাকুেরর যথাসাধয্ েসবা কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর 
িতেরাভােবর পর ভাগয্বতী েগালাপ-মা ী ীমােয়র েসবার ভার gহণ কেরন eবং তাঁহার সে  বh তীথর্ দশর্ন 
কেরন। েশষজীবেন িতিন ী ীমােয়র সে  বাগবাজাের uেdাধন মেঠ বাস কিরেতন। ী ীমােয়র িতেরাভােবর পর 
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িতিন ভkেদর েসবা o পিরচযর্ার ভার gহণ কেরন। 1924 ী ােbর 19েশ িডেসmর িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        শয্াম ডাkার -- 1883 ী ােbর 14i িডেসmর দিkেণ ের ীরামকৃ েদবেক দশর্ন o তাঁহার িনকট 
ভগবৎ কথা িনয়ািছেলন। 
 
        শয্াম দাস -- pখয্াত কীতর্িনয়া। ঠাকুেরর গৃহীভk রামচnd দt তাঁহার িনকট কীতর্ন িশিখেতন। 1884 

ী ােbর 7i েসেpmর eকিদন দিkেণ ের শয্াম দােসর “মাথুর” কীতর্ন িনয়া ঠাকুর ভাবািব  হiয়ািছেলন। 
 
        শয্াম বসু -- ীরামকেৃ র বয়s ভk। 1885 ী ােbর aেkাবর মােস শয্ামপুকুর বাটীেত ঠাকুেরর দশর্ন 
লাভ কেরন। ঈ র িচnার pিত তাঁহার মন বয্াকুল হoয়ায় ীরামকৃ  তাঁহার pিত pসn হন eবং তাঁহােক সাধন 
সmেn নানািবধ িনেদর্শ দান কেরন। 
 
        শয্ামাপদ ভ াচাযর্ (পি ত শয্ামাপদ ভ াচাযর্ নয্ায়বাগীশ) -- ীরামকৃে র কৃপাpাp ভk। িনবাস 
hগলী েজলার আঁটপুর। ei িনরহ ার পি তেক ঠাকুর িবেশষ েsহ কিরেতন। 1885 ী ােbর 27েশ আগs 
দিkেণ ের শয্ামাপদর মুেখ ীমdভাগবেতর আবৃিt িনয়া ঠাকুর সমািধs হন eবং সমািধs aবsায় শয্ামাপদর 
েkােড় o বেk ীচরণ sাপন কিরয়া িবেশষ কৃপা কেরন। 
 
        শয্ামাসুnরী েদবী (শয্ামাসুnরী িমt) -- ীরামকৃে র কৃপাধনয্া মিহলা ভk। ঠাকুেরর গৃহীভk 
মেনােমাহন িমেtর জননী। তাঁহার চাির কনয্া o িতিন জামাতা ীরামকৃে র কৃপালাভ কিরয়ািছেলন। তাঁহর তৃতীয় 
জামাতা রাখালচnd (পের sামী bhানn)। পিতিবেয়ােগর পর শয্ামাসুnরী ঠাকুেরর আমntেণ eকবার পুt-
কনয্াসহ দিkেণ ের আেসন eবং ঠাকুেরর িনেদর্শমত eক জায়গােতi pসাদ gহেণর জনয্ বেসন। িনেজর েভাজন 
পাt হiেত ীরামকৃ  িবধবা শয্ামাসুnরীেক মােছর মুেড়া িদেল শয্ামাসুnরী pসাদjােন িবনা িdধায় তাহা gহণ 
কেরন। রামচnd দেtর বািড়েত মেহাৎসেবর সময় নাম-কীতর্ন িনেত িনেত ভাগয্বতী শয্ামাসুnরী iহেলাক 
তয্াগ কেরন। 
 
        শয্ামাসুnরী েদবী -- ী ীমা সারদােদবীর মাতৃেদবী। জnsান -- বাঁকুড়া েজলার িসহড় gাম। িপতা 
হিরpসাদ মজুমদার। জয়রামবাটীর কািতর্করাম মুেখাপাধয্ােয়র েজয্  পুt রামচেndর সিহত িববাহ হয়। 
সারদােদবী iঁহােদরi pথম সnান। ীরামকৃ জননী চনdমিণ েদবীর জীবেন ীরামকেৃ র আিবর্ভােবর পূেবর্ 
েযমন aেলৗিকক দশর্নািদ হiয়ািছল, ী ীসারদােদবীর আিবভর্ােবর পূেবর্o েতমন aেলৗিকক দশর্নািদ 
শয্ামাসুnরীেদবীর জীবেনo ঘিটয়ািছল। েদব-িdেজ ভিk-পরায়ণা, aমািয়ক, aিতিথবৎসলা শয্ামাসুnরী েদবী 
সmেn ী ীমা বিলয়ািছেলন -- “আহা, আমার মা িছেলন েযন লkী। সমs বছর সব িজিনস পtিট gিছেয়-টুিছেয় 
িঠকঠাক কের রাখেতন।” 
 
        সদরoয়ালা -- সাবজজ। bাhভk। িসঁিথর bাhসমােজ ীরামকৃ েদেবর সিহত তাঁহার কেথাপকথন হয়। 
(19-10-84) 
 
        সরী পাথর -- সরsতী পাথর। িসহড় িনবািসনী মিহলা। িতিন “েঘাষপাড়ার মেত”র সািধকা িছেলন। 
‘পাথর’ তাঁহার পদবী। সরীর সাধনার কথা িনয়া ঠাকুর hদেয়র সিহত েscায় তাঁহার বািড়েত খাiয়া েসখানকার 
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পিরেবশ েদিখয়া aতীব সnt  হiয়ািছেলন। সরীo ঠাকুরেক পরম আnিরকতার সিহত আপয্ায়ন কিরয়ািছেলন। 
 
        সহচরী -- ী ীঠাকুেরর সািnেধয্ আগতা, pবীণা o pিসdা মিহলা কীতর্িনয়া দিkেণ ের ী ীঠাকুেরর 
জেnাৎসবিদবেস (25-5-1884) িতিন কীতর্ন পিরেবশন কিরয়ািছেলন। eবং iহা িনয়া ঠাকুেরর ভাব সমািধ 
হiয়ািছল। ঠাকুর তাঁহােক নমsার কিরয়ািছেলন। oiিদন িতিন ী ীঠাকুেরর ীমুেখ ঈ রীয় pস , তাঁহার গান, 
নৃতয্ o সমািধs aবsা দশর্ন কিরয়া কৃতাথর্ হiয়ািছেলন। 
 
        সাতকিড় -- নেরndনােথর সমবয়s বরাহনগরবাসী যুবক ভk। বরাহনগর মেঠ যাiেতন eবং মঠবাসীেদর 
েসবা কিরেতন। তাঁহার গািড়েত নেরndনাথ কখন কখন কিলকাতা হiেত মেঠ আিসেতন। 
 
        সাধু নাগ মহাশয় [dগর্াচরণ নাগ] (1846 - 1899) -- ীরামকৃে র আদশর্ গৃহী ভk। েহািমoপয্ািথ 
িচিকৎসা বয্বসােয় খয্ািত সmn। ঢাকার েদoেভাগ gােম জn। ভk সুেরশচnd দেtর সিহত দিkেণ ের যান। 
(1882 / 83 ী ােb)। কাশীপুের ী ীঠাকুেরর েরাগ িনজ েদেহ আকষর্ণ কিরয়া লiেত েচ া কিরেল ঠাকুর 
তাঁহােক িনরs কেরন। ী ীঠাকুর তাঁহােক ‘jলn আgন’ বিলয়া uেlখ কিরয়ািছেলন। ী ীমােক নাগমহাশয় 
সাkাৎ ভগবতী jান কিরেতন। ei jানানুভূিতর তীbতায় আtহারা হiয়া পিড়েতন বিলয়া মােয়র িনকট যাiেত 
তাঁহার aেনয্র সাহােযয্র pেয়াজন হiত। িতিন বিলেতন, বােপর েচেয় মা দয়াল। ী ীমা eবং sামীজীo তাঁহার 
aসীম ভিk o মহাপুrেষািচত gণাবলীর aেশষ pশংসা কিরয়ািছেলন। 1899 ী ােbর িডেসmর নাগ মহাশয় 
মহাসমািধেত লীন হiেলন। 
 
        সামাধয্ায়ী -- bhbত সমাধয্ায়ী -- eক তািকর্ক পি ত। utরপাড়ার িনকট ভdকালীেত -- eক কীতর্েনর 
আসের ঠাকুেরর সিহত pথম সাkাৎ হয়। iহা বয্তীত কমলকুটীেরo ী ীঠাকুরেক দশর্ন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর 
পি েতর i র uপলিb হয় নাi বিলয়া তাঁহার বkেবয্ kিট লkয্ কিরয়া মnবয্ কিরয়ািছেলন। 
 
        সারদাচরণ -- aধেরর বnু। পুt েশাকgs হiয়া িতিন ঠাকুেরর িনকট aধেরর সিহত দিkেণ ের 
িগয়ািছেলন। ঠাকুর তাঁহার েশােকর কথা িনয়া eকিট গান গািহয়া o uপেদশ িদয়া তাঁহােক সংসােরর aিনতয্তার 
কথা বিলয়া সাntনা িদয়ািছেলন। িতিন sুেলর েডপুিট insেপkর িছেলন। 
 
        িসঁিথর েগাপাল [েগাপাল চnd েঘাষ -- sামী aৈdতানn] (1828 - 1909) -- চিbশ পরগণা 
েজলার জগdেলর রাজপুর gােম জn। িপতা েগাবধর্ন েঘাষ। ীরামকৃে র aেপkাo িতিন বয়েস বড় িছেলন। 
ঠাকুর তাঁহােক বুেড়া েগাপাল aথবা মুrিb আখয্া িদয়ািছেলন। ভkমহেল তাঁহার নাম েগাপালদা। সnয্ােসর পের 
sামী aৈdতানn নােম ীরামকৃ  সে  পিরিচত। ীরামকেৃ র তয্াগী সnানেদর মেধয্ sামী aৈdতানn 
aনয্তম। utর কিলকাতার িসঁিথ িনবাসী bাhভk o বয্বসায়ী েবণীমাধব পােলর কলকাতার চীনাবাজাের eকিট 
েদাকােন েগাপালচnd চাকুরী কিরেতন। েসi সূেti িসঁিথেত বাস কিরেতন। েবণীমাধেবর িসঁিথর বািড়েতi bাh 
সমােজর uৎসেব েগাপালচnd ঠাকুরেক pথম দশর্ন কেরন। stী িবেয়ােগর বয্থায় তখন িতিন কাতর হiয়ািছেলন। 
ei aবsায় ীরামকৃে র কােছ আিসয়া তাঁহার ভালবাসায় েগাপাল বাঁধা পেড়ন। aিবরত ভাগবতী কথা o 
ৈবরােগয্র aনুেpরণা পাiয়া েগাপাল বুিঝেলন েয, সংসার মায়ামরীিচকা eবং eকমাt ৈবরাগয্i েশাকসnp 
জীবেনর মেহৗষধ। eiভােব েগাপাল সmণূর্rেপ ীরামকৃে র শরণাগত হন। ীরামকৃে র চরেণ আtসমপর্েণর 
পের তাঁহার uc আধয্ািtক জীবন গিঠত হiেত থােক। akাnভােব ীরামকৃে র েসবা কিরয়া িতিন ধনয্ হন। 

ী ীমা সারদা েদবীo েগাপালদার কােছ িনঃসেnেহ কথাবাতর্া বিলেতন। িতিন ডাkােরর িনকট ীরামকৃে র জনয্ 
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িবেশষ পথয্ pstেতর pণালী িশিখয়া যথা সমেয় uহা ী ীমােক িশখাiয়া িদেতন। ীরামকৃে র েসবােত িনজ 
জীবন চিরতাথর্ কিরেলo তাঁহার ৈবরাগয্পূণর্ মন তপসয্ার জনয্ বয্াকুল হiত। কাশীপুের থাকাকােল eকবার 
তীথর্দশর্েন িগয়ািছেলন। aতঃপর কিলকাতায় সমেবত গ াসাগর-যাtী সাধুেদর েগrয়া বst, rdােkর মালা o 
চnন িদেত চািহেল ঠাকুর িনেদর্শ িদেলন uহা তাঁহার তয্াগী ভkেদর মেধয্ িবতরণ কিরেত হiেব। ঠাকুেরর 
িনেদর্েশ dাদশখািন েগrয়া বst o সমসংখয্ক rdােkর মালা িতিন ঠাকুরেক aপর্ণ কিরেল ীরামকৃ  িনেজ uহা 
নেরnd, রাখাল, েযাগীnd, বাবুরাম, িনর ন, তারক, শরৎ, শশী, েগাপাল, কালী o লাটুেক দান কেরন। আেরকখািন 
েগrয়া বst িগিরেশর জনয্ রািখয়া িদয়ািছেলন। পের িগিরশচnd তাহা gহণ কেরন। ীরামকৃ  সে  eবং 
েগাপালচেndর জীবেন iহা sরণীয় ঘটনা। 1909 ী ােbর 18েশ িডেসmর িতিন sধােম গমন কেরন। 
 
        িসঁিথর bাhণ -- পি ত বয্িk। কাশীেত েবদাn পাঠ কিরয়ািছেলন। দিkেণ ের ঠাকুরেক দশর্ন কেরন। 
তাঁহার সিহত দয়ানn o কেণর্ল aলকেটর িবষেয় আেলাচনা হiয়ািছল। ঠাকুর তাঁহােক সাধুস  করার, aনাসk 
হiয়া দাস ভােব সংসাের থািকবার uপেদশ িদয়ািছেলন। 
 
        িসধু (িসেd র মজুমদার) -- utর বরাহনগেরর বািসnা। মাsার মহাশয় তাঁহার সে  দিkেণ ের pথম 
িগয়ািছেলন। 
 
        িসsার িনেবিদতা -- [ভিগনী িনেবিদতা] (1867 - 1911) -- পূবর্নাম িমস মাগর্ােরট eিলজােবথ 
েনাবল। sািমজীর িবেদশী িশষয্া। ীরামকৃ েক দশর্ন না কিরেলo ী ীমােয়র িবেশষ কৃপা o েsহ লাভ কেরন। 
eেদেশ stী-িশkায় আtিনেয়াগ কেরন। ভারতবেষর্র মুিk আেnালেনর সিহত জিড়ত িছেলন। তাঁহার িবখয্াত gn 
The Master as I saw him, Cradle Tales of Hinduism iতয্ািদ। মাগর্ােরট যখন pচিলত ধমর্ o 
গতানুগিতক জীবন সmেকর্ সংশেয় েদাdলয্মান, েস সমেয় iংলে  sামী িবেবকানেnর সে  তাঁহার সাkাৎ হয়। 
sামীজীর pভােব তাঁহার জীবেনর আমূল পিরবতর্ন ঘেট। 1898 ী ােb িতিন sামীজীর আhােন ভারেত আেসন। 
oi ী ােbরi 25েশ মাচর্ sামী িবেবকানn তাঁহােক bhচেযর্ দীিkত কিরয়া ‘িনেবিদতা’ নােম aিভিহত কেরন। 
িনেবিদতা িবেবকানেnর কথামত ভারতবাসীর েসবায় িনজ জীবন uৎসগর্ কেরন। ei সমেয় িতিন রবীndনাথ, 
aবনীndনাথ, নnলাল pমুখ িশlীgr o সতীশ মুেখাপাধয্ােয়র ‘ডন েসাসাiিটর’ সংsেশর্ আেসন। aতয্n 
পির েমর ফেল তাঁহার শরীর aসুs হiয়া পেড়। ভারেতর ম েল িনেবিদত pাণ ei িবেদিশনী েরাগমিুkর জনয্ 
দািজর্িলং-e আচাযর্ জগদীশচnd o েলডী aবলা বসুর আিতথয্ gহণ কেরন। 1911 ী ােb দািজর্িলং শহেরi 
তাঁহার জীবনদীপ িনবর্ািপত হয়। 
 
        সুেবাধ [সুেবাধচnd েঘাষ -- sামী সুেবাধানn] (1867 - 1932) -- কিলকাতার ঠনঠিনয়া িসেd রী 
কালীমাতার েসবক ীশ র েঘােষর েপৗt। িপতা কৃ দাস েঘাষ eবং মাতা নয়নতারা েদবী। pাথিমক িবদয্ালেয়র 
পাঠ েশষ কিরয়া সুেবাধচnd pথেম “aয্ালবাটর্ কেলিজেয়ট sুল” eবং পের িবদয্াসাগর মহাশেয়র িবদয্ালেয় 
েলখাপড়া কেরন। ছাtাবsােতi সুেবাধচnd pথম দিkেণ ের যান। ei সময় ী ীঠাকুেরর েsহ-সািnেধয্ আিসয়া 
তাঁহার মন ৈবরাগয্পূণর্ হiয়া uেঠ eবং িতিন েলখাপড়া তয্াগ কিরয়া আধয্ািtক জীবনযাপন কিরেবন বিলয়া 
স l কেরন। তাঁহার বালক সুলভ sভােবর জনয্ িতিন gr াতাগেণর িনকট ‘েখাকা মহারাজ’ নােম aিধক 
পিরিচত িছেলন। মেঠ েযাগদােনর পর িতিন নানা তীথর্ মণ o তপসয্ািদ কিরয়ািছেলন। েবলুেড় মঠ sািপত হiেল 
েসখােন sায়ী ভােব aবsােনর সময়o িতিন কেয়কবার তীথর্ মেণ যান। sামীজী কতৃর্ক েবলুড়মেঠর জনয্ িনযুk 
11 জন াsীর মেধয্ িতিন aনয্তম িছেলন। তাঁহার aনাড়mর জীবন, বালকসুলভ সরলতা, গভীর আধয্ািtক jান 
o hদয়বtা সকলেক মুg করত। 1932 ী ােbর 2রা িডেসmর kবার িবকাল 3টা 5 িমিনেট sামী সুেবাধানn 
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েবলুড় মেঠ pফুlিচেt সহাসয্বদেন মহাসমািধেত লীন হন। 
 
        সুেরnd -- [সুেরndনাথ িমt] (1850 - 1890) -- ঠাকুেরর গৃহীভk, aনতয্ম রসদদার। s বkা, 
pথম জীবেন নািsক eবং ড  েকাmানীর মুৎসুdী িছেলন। আিনমািনক িtশ বৎসর বয়েস বnু রামচnd দt eবং 
মেনােমাহন িমেtর আgেহ aতয্n aিব াসী মেন দিkেণ ের ঠাকুরেক দশর্ন কিরেত যান। িকnt ঠাকুেরর aমৃত 
বাণী িনয়া সমs ভুিলয়া aিভভূত হন। ei সমেয় িতিন সবর্দাi ীরামকেৃ র sরণ মনন কিরেত থােকন। িতিন 
বhবার দিkেণ ের ঠাকুেরর সািnধয্লােভর জনয্ যাiেত থােকন, aপর পেk ী ীঠাকুরo aেনকবার িসমুিলয়ায় 
তাঁহার ei ভkিটর বািড়েত ভাগমন কিরয়া কৃপা কিরয়ািছেলন। ei মহািমলেনর ফেল সুেরেndর aশাnজীবন 
শাn হয় eবং িতিন ঠাকুরেক ‘gr rেপ’ বরণ কেরন। সুেরেndর বািড়েত ৺anপূণর্া, ৺জগdাtী pভৃিত পূজা হiত। 
তাঁহার গৃেহi ঠাকুর pথম নেরেndর (িবেবকানn) গান িনয়ািছেলন। uৎসবািদেত pচুর বয্য় হiেলo সুেরnd তাহা 
aিতশয় আনেnর সিহত বহন কিরেতন। ীরামকৃে র কাশীপুের aবsান কােল িতিন aিধকাংশ খরচ বহন 
কিরেতন। ঠাকুর তাঁহােক ‘রসদদার’ বিলয়া uেlখ কিরেতন। ঠাকুেরর জীবdশােতi 1881 ী ােb দিkেণ ের 
িনজ বয্েয় o uেদয্ােগ সুেরndনাথi pথম “ ীরামকৃ -জেnাৎসব” pবতর্ন কেরন eবং পরবতর্ী কােলo ei 
uৎসেবর aিধকাংশ খরচ িতিন বহন কিরেতন। ঠাকুেরর েদহরkার পরo সুেরndনাথ তয্াগী সnানেদর েসবার জনয্ 
aেনক টাকা িদয়ািছেলন। 1890 ী ােbর 25েশ েম ঠাকুেরর পরমভk সুেরndনাথ কিলকাতায় েদহতয্াগ কেরন। 
 
        সুেরেndর েমেজা ভাi -- আদালেতর জজ sগৃেহ িতিন ী ীঠাকুরেক দশর্ন কেরন eবং তাঁহার সিহত 
ঈ েরর িবষেয় নানািবধ আেলাচনা কেরন। 
 
        েসেজািগnী (জগদmা দাসী) -- রানী রাসমিণর কিন া কনয্া eবং রানীর েসজ জামাi মথুরােমাহন 
িব ােসর িdতীয় পেkর stী। aিতশয় ধমর্pাণা ভিkমতী মিহলা। sামীর সহেযািগতায় িতিন নানাভােব ঠাকুেরর 
েসবা কিরয়া িগয়ােছন। মথুরােমাহেনর মত ঠাকুরেকo িতিন ‘বাবা’ বিলয়া সেmাধন কিরেতন, ঠাকুেরর যখন যাহা 
pেয়াজন সব সময়i েসiিদেক লkয্ রািখেতন। eমনিক ঠাকুর কামারপুকুের থাকাকালীন যাহােত েকান রকম 
aসুিবেধ না হয়, েসিদেকo সজাগ দৃি  রািখেতন। ঠাকুরo ei মিহলা ভkিটেক aতয্n েsহ কিরেতন eবং তাঁহার 
সরলতার pশংসা কিরেতন। 
 
        েসৗরীnd ঠাকুর -- পাথুিরয়া ঘাটার ঠাকুর বংেশর হরকুমার ঠাকুেরর কিন  পুt, রাজা eবং সয্ার uপািধ 
pাp। ীরামকৃ েদব iঁহার গৃেহ ভাগমন কিরয়ািছেলন। েগালাপ-মার eকমাt কনয্া চ ীর সিহত iঁহার িববাহ 
হয়। িকnt dভর্াগয্বশতঃ aকােলi তাঁহার stী-িবেয়াগ হয়। 
 
        হঠেযাগী -- ীরামকৃে র সািnেধয্ জৈনক হঠেযাগী। িকছুিদেনর জনয্ দিkেণ ের আেসন eবং 
প বটীতলায় আ য় gহণ কেরন। ei uপলেk ঠাকুেরর সিহত তাঁহার পিরচয় হয়। eকদা ঠাকুেরর তয্াগী সnান 
েযাগীন েকৗতূহেলর বেশ হঠেযাগীর িkয়া েদিখেত uপিsত হiেল ঠাকুর েযাগীনেক oi সব িkয়া েদিখেত বা 
িশিখেত িনেষধ কেরন। ঠাকুেরর aনয্তম ভk কৃ  িকেশােরর পুt রামpসn eবং আরo কেয়কজন oi 
হঠেযাগীেক খুব ভিk কিরেতন। হঠেযাগীর আিথর্ক aভাব িনবারেণর জনয্ রামpসn ভkেদর বিলয়া হঠেযাগীর 
জনয্ টাকার বয্বsা কিরেত ঠাকুরেক aনুেরাধ কেরন। iহার পর রাখাল eবং হঠেযাগী িনেজo eকi কথা 
জানাiেল ীরামকৃ  তাঁহার কেয়কজন ভkেক হঠেযাগীর িনকট পাঠাiয়ািছেলন। 
 
        হনুমান িসং (দােরায়ান) -- ীরামকৃে র pিত aগাধ িব াসী দিkেণ েরর মিnর রkা কােযর্ িনযুk 
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মহাবীর মেntর uপাসক o ভk। পা াবী মুসলমান পােলায়ােনর সিহত মlযুেd িতিন জয়লাভ কেরন। 
pিতdিndতার পূেবর্ িতিন i মnt জপ eবং িদনােn eকবার আহার কিরয়া কাটাiেতন। pিতdিndতার আেগর িদন 
pিতdিndতার ফলাফল সmেn ঠাকুর হনুমান িসংেক p  কিরেল িতিন বেলন, ঠাকুেরর কৃপা থািকেল িন য়i 
তাঁহার জয় হiেব। বলাবাhলয্ িতিন মlযুেd জয়ী হiয়া িনেজর দােরায়ােনর পেদ পূেবর্র নয্ায় বহাল িছেলন। 
 
        হরেমাহন িমt -- ীরামকৃে র িবেশষ কৃপা pাp গৃহীভk। নেরndনােথর সহপাঠী o বnু। কিলকাতার 
দিজর্ পাড়ায় নয়ন চাঁদ িমt sীেট বাস কিরেতন। হরেমাহেনর মাতা কেয়কবার ীরামকৃ েদবেক দশর্ন কেরন। 
মাতার uৎসােহi পুt হরেমাহন দিkেণ ের বhবার যান eবং িবেশষ কৃপা লােভ ধনয্ হন। eকদা ঠাকুর তাঁহােক 
sশর্ করায় তাঁহার িভতের িদবয্ aনুভূিতর সৃি  হয়। ঠাকুেরর কlতr হoয়ার িদন িতিন কাশীপুের uপিsত 
িছেলন। ঠাকুর eবং sামীজীর ভাবধারা pচােরর জনয্ িনজ বয্েয় ছাপােনা পুsক িবনামূেলয্ িবতরণ কেরন। ঘের 
ঘের ীরামকৃে র ছিব o ভাবধারা pচাের িতিন িবেশষ uৎসাহী িছেলন। ময্াkমূলার pণীত ীরামকৃে র জীবনী 
িতিনi সবর্pথম eেদেশ pচার কেরন। 
 
        হরলাল -- bাh ভk, িহn ু sুেলর িশkক। সাধারণ bাh সমােজর aনুগামী। ীরামকৃে র pিত িবেশষ 
আকষর্েণ হরলাল দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট যাiেতন। ঠাকুরo তাঁহার সিহত ঈ রীয় pস  কিরয়া আনn aনুভব 
কিরেতন। ঠাকুেরর দিkেণ র হiেত েকশবচnd েসেনর সিহত sীমাের গ াবেk মেণর সমেয় হরলালo uপিsত 
িছেলন। 
 
        হির -- বাগবাজার িনবাসী bাhণ বংশীয় সnান। ীরামকৃে র েsহ ধনয্ যুবক ভk। ঠাকুেরর ভk মুখুেজয্ 

াতৃdয়, মেহndনাথ o িpয়নাথ মুেখাপাধয্ােয়র আtীয়। ‘মুখুেজয্েদর হির’ নােম কথামৃেত পিরিচত। হির কখেনা 
eকাকী, কখেনা মুখুেজয্েদর সিহত ীরামকৃে র িনকেট যাiেতন। ঠাকুরেক grrেপ বরণ কেরন। ঠাকুেরর eত 
েsহপাt িছেলন েয তাঁহার দিkেণ ের যাiেত িকছুিদন িবলm হiেল ঠাকুর তাঁহােক ভৎর্সনা কিরেতন। eকদা হির 
ঠাকুেরর িনকট দীkালােভর pাথর্না করায় ঠাকুর aসmত হন; তেব pাথর্না কেরন েয যাহারা আnিরক টােন তাঁহার 
িনকট আিসেবন তাহারা েযন সবাi িসd হয়। ভাগয্বান হিরর হাত িনেজর হােতর uপর রািখয়া পরীkাপূবর্ক ঠাকুর 
তাঁহার ভাল লkেণর কথা জানান eবং তাঁহার ভিkর pশংসা কেরন। 
 
        হির [হিরনাথ চে াপাধয্ায় -- sামী তুরীয়ানn] (1863 - 1922) -- কিলকাতার বাগবাজার a েল 
জn। িপতা চndনাথ, মাতা pসnময়ী। ৈশশেবi মাতৃহারা eবং 12 বৎসর বয়েস িপতৃহীন হন। ei হিরনাথ 

ীরামকৃ  সে  sামী তুরীয়ানn নােম পিরিচত। গ াধর (sামী aখ ানn) তাঁহার বালয্বnু। বালয্কাল হiেতi 
হিরনাথ ৈনি ক bhচারী eবং তttােnষী। 13।14 বৎসর বয়েস বাগবাজাের দীননাথ বসুর বািড়েত ীরামকৃ েক 
pথম দশর্ন কেরন। iহার di বৎসর পর হiেতi দিkেণ ের ীরামকৃে র কােছ যাতায়াত কেরন। তাঁহার 
স gেণ সমs সংশয় o dেndর aবসান হয়। ীরামকৃ েক সাkাৎ ঈ র বিলয়া দৃঢ় িব াস হয়। হিরনাথ েবদাn 
িবচাের আনn লাভ কিরেতন। eiসমেয় নেরndনােথর সিহত তাঁহার বnুt হয়। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর পের 
বরাহনগর মেঠ সnয্াস gহণ কেরন। 12 বৎসর ধিরয়া নানা তীেথর্ ঘুিরয়া তপসয্া কেরন। 1899 ী ােb sামীজীর 
সে  আেমিরকােত িগয়া েবদাn pচার কেরন। 1902 ী ােb িতিন ভারেত িফিরয়া আেসন। েশষজীবেন িতিন 
কাশীধােম িছেলন। 1922 ী ােbর 21েশ জুলাi, kবার িতিন মায়ার জগৎ হiেত িবদায় লiেলন। 
 
        হিরপদ -- ীরামকৃে র বালক ভk। মাsার মহাশয় কতৃর্ক ঠাকুেরর িনকট আনীত। দিkেণ ের মােঝ 
মােঝ যাiেতন। েঘাষপাড়া মেত সাধন-ভজন কিরেতন। কথকতা জািনেতন eবং খুব ধয্ান কিরেতন। 
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        হিরpসn -- [হিরpসn চে াপাধয্ায় -- sামী িবjানানn] (1868 - 1938) -- ীরামকৃে র 
কৃপাpাp, aিববািহত, তয্াগী িশষয্ eবং anর  পাষর্দ হিরpসn চে াপাধয্ায় sামী িবjানানn নােম রামকৃ  
সে  পিরিচত। utরpেদেশর eেটায়ায় ৈবকু  চতুদর্শী িতিথেত bাhণ পিরবাের জngহণ কেরন। িপতৃগৃহ িছল 
চিbশ পরগণার েবলঘিরয়ায়। িপতা তারকনাথ o মাতা নকুেল রী েদবী। ৈশশেব কাশীেত eবং পের কিলকতায় 
িবদয্াভয্াস কেরন। পের পুণায় iি নীয়ািরং কেলেজ ভিতর্ হiয়া পরীkায় িdতীয় sান aিধকার কেরন। aতঃপর 
িতিন গাজীপুের িডিsk iি নীয়ােরর সরকারী চাকুরী gহণ কেরন। ছাtাবsােতi িতিন ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া 
মুg হন eবং মােঝ মােঝ দিkেণ ের যাতায়াত r কেরন। ঠাকুেরর েদহতয্ােগর সময় িতিন বাঁকীপুের িছেলন। 
পের সরকারী চাকুরী তয্াগ কিরয়া আলমবাজার মেঠ েযাগদান কেরন। ei সময় িতিন “sামী িবjানানn” eবং 
gr াতাগেণর িনকট “িবjান মহারাজ” বা “হিরpসn মহারাজ” নােম পিরিচত িছেলন। sামীজীর আেদেশ িতিন 
1900 ী ােb pয়ােগ (eলাহাবাদ) যাiয়া বাস কিরেত লািগেলন। পের তাঁহার ঐকািnক যেt মুিঠগে  eকিট 
sায়ী মঠ sাপন হয়। 
 
        sামী aখ ানেnর েদহরkার পর িতিন রামকৃ  মঠ o িমশেনর চতুথর্ aধয্k হন। ঠাকুেরর দীিkত তয্াগী 
সnানেদর মেধয্ িতিনi েশষ aধয্k িছেলন। 1938 ী ােbর 14i জানুয়াির েপৗস সংkািnর িদন িতিন, sামী 
িবেবকানেnর পূবর্ িনেদর্শ aনুযায়ী েবলুেড় মিnর pিত া কিরয়া “আtারােমর েকৗটা” েবদীেত sাপনপূবর্ক 
মিnেরর uেdাধন কেরন। iহাi তাঁহার জীবেনর sরণীয় ঘটনা। তাঁহার েশষজীবন eলাহাবােদ কােট। তীb 
ৈবরাগয্পূণর্ জীবনযাপেনর ujjল দৃ াn sামী িবjানানn। sামী িবেবকানn হিরpসnেক খুব েsহ কিরেতন eবং 
আদর কিরয়া ‘েপসন’ বিলয়া ডািকেতন। aনয্ানয্ gr ভাiেদরo গভীর েsহ ভালবাসা িতিন পাiয়ািছেলন। 1938 

ী ােbর 25েশ eিpল েসামবার eলাহাবােদi িতিন েদহতয্াগ কেরন। 
 
        হিরবlভ বসু -- ঠাকুেরর গৃহীভk বলরাম বসুর েজয্  াতা। কটেকর uিকল eবং রায় বাহাdর uপািধ 
pাp। িপতা িবn ু মাধব। কিলকাতায় রামকাn বসু sীেটর েয 57 নং বািড়েত বলরামবাবু সপিরবাের  কিরেতন 
eবং কথামৃেত যাহােক ‘বলরাম-মিnর’ বলা হiয়ােছ -- িতিনi uহার মািলক িছেলন। বলরাম ীরামকৃে র 
িনকট যাতায়াত কেরন িবেশষতঃ পিরবারs মিহলােদর েসখােন লiয়া যান িনয়া হিরবlভবাবু িবরk 
হiয়ািছেলন। িকnt শয্ামপুকুর বাটীেত ীরামকৃ েক দশর্ন কিরয়া তাঁহার মেনাভােবর আমূল পিরবতর্ন হয় eবং 
িতিন ঠাকুেরর ভk হন। ‘ ী ীলাটু মহারােজর sৃিত কথা’ হiেত জানা যায়, eকিদন ঠাকুর বলরাম-মিnের 

ভাগমন কিরেল পর িগিরশচেndর বয্বsামত হিরবlভবাবু আিসয়া ঠাকুেরর িনকট বেসন eবং uভেয়i uভয়েক 
েদিখয়া কাঁিদত থােকন, েকান কথা হয় নাi। 
 
        হিরবাবু (হির েচৗধুরী) -- মাsার মহাশেয়র pিতেবশী o বnু। মাsার মহাশেয়র সিহত দিkেণ ের 

ীরামকৃ েক দশর্ন কিরেত যান (20।8।1883)। ী ীঠাকুর iঁহােক ‘কুমেড়াকাটা বঠ্ঠাকুর’ না হiয়া ঈ েরর 
পাদপেd মন রািখয়া সংসােরর কাজ কিরেত uপেদশ িদয়ািছেলন। 
 
        হিরশ (হিরশ কু ু) -- কিলকাতার uপকে  গড় পাের বািড়। বয্ায়াম িশkেকর কাযর্ কিরেতন। মেধয্ মেধয্ 
দিkেণ ের ঠাকুেরর িনকট আিসেতন। সরল শাn sভােবর জনয্ িতিন ঠাকুেরর েsহভাজন হন। পরবতর্ী কােল 
তাঁহার মিs িবকৃিত ঘেট। 
 
        হলধারী (রামতারক চে াপাধয্ায়) -- ীরামকৃ েদেবর খুlতাত াতা। ঠাকুর তাঁহােক হলধারী 
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বিলেতন। দিkেণ ের pথেম কালীঘের o পের িব ুঘেরর পূজারী হiয়ািছেলন। ীরামকেৃ র সাধকজীবেনর বh 
ঘটনার pতয্kদশর্ী িছেলন। 
 
        হলধারীর বাবা -- ীকানাiরাম চে াপাধয্ায়। ীরামকৃে র খুlতাত। িন াবান, সরল িব াসী ভগবd 
ভk িছেলন। 
 
        হাজরা -- pতাপ হাজরা d বয্। 
 
        হীরানn -- িসnুpেদেশর eক িশিkত বয্িk। 1883 ী ােb কিলকাতা িব িবদয্ালয় হiেত িব. e. পাশ 
কেরন। নবিবধান bাh সমােজর aনুগামী bাh ভk। িসnু pেদেশর ‘িসnু টাiমস’ eবং ‘িসnু সুধার’ পিtকা 
diিটর সmাদক িছেলন। ঠাকুেরর িনকট িতিন কেয়কবার আিসয়ািছেলন। আচাযর্ েকশবচnd েসন, sামী 
িবেবকানn, মাsার মহাশয় pভৃিত ীরামকেৃ র িবিশ  ভkেদর সিহত তাঁহার aতয্n hদয্তা িছল। কাশীপুর 
uদয্ানবাটীেত aসুs aবsায় থাকার সময় ঠাকুর হীরানnেক েদিখবার জনয্ বয্s হন eবং েসi সংবােদ হীরানn 
সুদূর িসnু pেদশ হiেত কেয়কিদেনর জনয্ কিলকাতায় আেসন। ঠাকুর হীরানnেক কােছ পাiয়া আনিnত হন। 
ঠাকুেরর েদহ রkার পেরo হীরানn কিলকতায় আিসেল বরাহনগর মেঠ ঠাকুেরর তয্াগী সnানগেণর সে  
েযাগােযাগ রkা কিরেতন। 
 
        hদয় (hd, hেদ -- hদয়রাম মুেখাপাধয্ায়) -- ঠাকুেরর িপসতুত েবান েহমাি নী েদবীর তৃতীয় পুt। 
িপতা কৃ চnd। িশহড় gােম বািড়। ীরামকৃ  লীলায় hদেয়র eকিট িবিশ  ভূিমকা। 1855 ী ােb দিkেণ ের 
আেসন eবং দীঘর্ পঁিচশ বৎসর ঠাকুেরর সহচর িহসােব তাঁহার েসবা o েদখােশানা কেরন। দিkেণ ের িতিন pথেম 
মা-কালীর েবশ-কারী o পের রাধােগািবnজী o ভবতািরণীর পূজক rেপ িনযুk হন। pকৃতপেk hদেয়র 
আnিরক েসবা িভn সাধনকােল ঠাকুেরর শরীর রkা কিঠন হiত। 1881 ী ােb কতৃর্পkীয়েদর িবরাগভাজন 
হoয়ায় কমর্চুতয্ হন। দীঘর্কাল ঠাকুেরর পূত স  লাভ করা সেtto সংসােরর pিত hদেয়র িবেশষ আসিk থাকায় 
িতিন মােঝ মােঝ ঠাকুরেক ভুল বুিঝেতন o তাঁহার pিত িবrপ আচরণ কিরেতন। ী ীমা সারদােদবীর pিতo 
তাঁহার আচরণ েকান েকান সময় ভাল িছল না। মােঝ মােঝ ঠাকুেরর aনুকরেণ িনেজেক আধয্ািtক জগেত pিত া 
করার িন ল েচ াo কিরেতন। kেম িতিন ঠাকুেরর pিত dবর্য্বহার r কিরেল ঠাকুর eকসময় গ ায় 
েদহতয্ােগর জনয্ িগয়ািছেলন। েদাষ trিট থাকা সেtto ীরামকৃ  তাঁহােক aতয্n েsহ কিরেতন। পরম ভাগয্বান 
hদয় ীরামকৃে র কৃপা লােভ ধনয্ হiয়ািছেলন। hদেয়র pিত কৃপাপরবশ ঠাকুর, hদেয়র িশহড় gােমর 
বািড়েতo কেয়কবার ভাগমন কিরয়ািছেলন। ঠাকুেরর েদহরkার পরবতর্ী কােল hদয় কাপড় গামছা িবkয় 
কিরেলo দীঘর্কােলর স ী ীরামকৃ েক কখনo িবsৃত হন নাi। ঠাকুেরর aনুরাগী ভkেদর সিহত িমিলত হiয়া 
িতিন ঠাকুেরর sৃিতকথায় মg হiেতন। ী ীঠাকুেরর লীলািবষয়ক aেনক কথা তাঁহার িনকট হiেত সংগৃহীত। 
1899 ী ােb sীয় জnভূিম িশহড় gােম ঠাকুেরর ei anর  েসবক েদহতয্াগ কেরন। 
 
        hদেয়র মা ( ীমতী েহমাি নী েদবী) -- ঠাকুেরর িপসতুেতা ভিগনী। ী ীঠাকুেরর মিহমা uপলিb 
কিরয়া তাঁহার ীচরণ ফুল-চnন িদয়া পূজা কিরয়ািছেলন। ীরামকৃ  ভাবs aবsায় তাঁহােক বিলয়ািছেলন ‘েতার 
কাশীেতi মৃতুয্ হেব’। ঠাকুেরর কৃপালােভ িতিন কৃতাথর্ হন। 
 
        েহম (রায় বাহাdর েহমচnd কর) -- েডপুিট ময্ািজেsট। ী ীঠাকুেরর ভk পlুর িপতা। 
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ী ীরামকৃ কথামৃেত uিlিখত sানসমূেহর পিরচয় 
 
কামাপকুুর o পা র্বতর্ী লীলাsল 
 
        ী ীরামকৃ  পরমহংসেদেবর জnsান o তাঁহার বালয্ o ৈকেশােরর লীলাভূিম কামারপুকুর বতর্মান যুেগর 
aনয্তম মহান তীথর্। iহা hগলী, বাঁকুড়া o েমিদনীপুর ei িতন েজলার সংেযাগsেল aবিsত। ী ীঠাকুেরর 
ৈপিtক বাসভবন সংরkেণর uেdেশয্ 1947 ী ােbর মাচর্ মােস uk বাসভবন সহ 45 িবঘা জিম রামকৃ  
িমশন কতৃর্ক সংগৃহীত হiেল eিpল মােস েসখােন রামকৃ  মঠ o িমশেনর eক যুk শাখােকnd েখালা হয়। 

ী ীঠাকুেরর বয্বhত খেড়র চালিবিশ  মািটর িনিমর্ত বাসগৃহ, েদাতলা গৃহ o ৈবঠকখানা সংরিkত হiয়ােছ। 
 
        ী ীঠাকুেরর বালয্ o ৈকেশােরর কামারপুকুর o পা র্বতর্ী লীলাsলgিলর সংিkp িববরণ:-- 
 
        ীরামকেৃ র জnsান -- েঢঁিকশালায় eকিট uনুেনর পােশ। ei জnsােনর uপেরi বতর্মান মিnর 
িনিমর্ত। ei মিnের ী ীঠাকুেরর ে ত psরমূিতর্ েয psরময় েবদীর uপর sািপত oi েবদীর সmুখ ভােগ েঢঁিক 
o uনুেনর pিতrপ েখািদত আেছ। 
 
        কলুেদবতার মিnর -- ীরামকৃে র গৃহা েন তাঁহার জnsােনর পি েম কুলেদবতা ৺রঘুবীেরর মিnর। 
মিnের ৺রােম র িশবিল , ৺রঘুবীর িশলা o ৺শীতলার ঘট আেছ। iঁহােদর িনতয্পূজা হয়। পূেবর্ মিnরিট মৃিtকা 
িনিমর্ত িছল। পের i ক িনিমর্ত হiয়ােছ। বতর্মােন ei মিnের ৺নারায়ণ িশলা o লkীর ঘটo আেছ। 
 
        ৈপতৃক গৃহ: ী ীঠাকুেরর শয়ন ঘর -- ৺রঘুবীেরর মিnেরর uেtর মৃিtকা িনিমর্ত গৃহ o বারাnা। ei 
গৃেহ ীরামকৃ  শয়ন কিরেতন। iহা eখনo তাঁহার শয়নকk rেপ বয্বhত হয়। খেড়র চাল, মািটর েদoয়াল o 
পির ার িনকােনা েমেঝ পূেবর্র নয্ায় eকi আেছ। ei গৃেহর সংলg পূবর্িদেক িdতল মৃিtকা িনিমর্ত গৃহ o বারাnা। 
ei গৃেহ বািড়র aনয্ানয্ সকেল শয়ন কিরেতন। 
 
        বািড়র বািহের pেবশপেথর uপের eকখািন মৃিtকার েদoয়াল সহ চালাঘর আেছ। eখােন ী ীঠাকুর 
বািহেরর েলাকজেনর সিহত কথাবাতর্া বিলেতন। েসiজনয্ iহােক ৈবঠকখানা বলা হয়। iহার পূবর্িদেক েদoয়ােলর 
পাে র্ ী ীঠাকুেরর sহsেরািপত আmবৃk আেছ। বািড়র পূবর্িদেক eকিট পু িরণী আেছ। বতর্মােন iহা ভরাট 
করােত kুdাকৃিত হiয়ােছ। iহার নাম খাঁ পুকুর। 
 
        বািড়র দিkণ িদেক eখন েয sােন নাটমিnর আেছ েসখােন kুিদরােমর বnু সুখলাল েগাsামীর বািড় িছল। 
kুিদরাম sgাম েদের হiেত oi gােমর জিমদােরর চkােn সবর্s বি ত হiয়া বnু সুখলােলর আমntেণ 
কামারপুকুের আিসয়া বসবাস কেরন। সুখলাল িনজ বসতবাটীর utের জিম দান কিরয়া গৃহািদ িনমর্ােণ kুিদরামেক 
সহায়তা কিরয়ািছেলন। 
 
        যুগীেদর িশব মিnর -- ীরামকৃে র বািড়র utের যুগীেদর িশব মিnর। ei মিnেরর মহােদেবর 
িল মূিতর্ হiেত িদবয্েজয্ািত িনগর্ত হiয়া বায়ুর নয্ায় তর াকাের মিnেরর সmুেখ দ ায়মান চndােদবীর েদেহ 
pেবশ কের eবং uহা হiেতi ী ীঠাকুেরর জn। ei মিnের utর-পূবর্ েকােণ মধু যুগীর বািড় িছল। 
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        হালদারপুকরু -- ei পুকুের গদাধর (ঠাকুেরর বালয্ নাম) o বািড়র aনয্ানয্ সকেল sান কিরেতন। 
পরবতর্ী কােল ী ীঠাকুর iহার কথা কথামৃেত বhবার uেlখ কিরয়ােছন। 
 
        লkীজলা -- হালদারপুকুের পি েম লkীজলা নােম eক িবঘা দশ ছটাক পিরমােণর ধােনর েখত। iহােত 
pচুর ধান হiত। ei ধােনর চাuেল ৺রঘুবীর o aনয্ানয্ েদবতােদর েভাগ হiত। 
 
        ভিূতর খােলর শান o েগাচারেনর মাঠ -- িপতা kুিদরাম েদহতয্াগ হiেল গদাধর েশাকাcn হiয়া 
ei শােন বh সময় কাটাiেতন। ei েগাচারেণর মােঠ গদাধর েকান েকান সময় েকাঁচেড় মুিড় লiয়া খাiেত 
খাiেত েবড়াiেতন। েসi সময় eকিদন আকােশ কৃ বণর্ েমেঘর েকােল eক ঝাঁক সাদা বলাকা দশর্েন মুg হন 
eবং ei aপূবর্ েসৗnেযর্র দশর্েন তnয় হiয়া ভাবসমািধs হন। iহাi তাঁহার pথম ভাব সমািধ। 
 
        লাহাবাবেুদর সদাbত o েদবালয় -- বতর্মান ীরামকৃ  মেঠর দিkণিদেক ei সদাbত িছল। সাধুরা 
েসখােন আিসেল চাuল, ডাল iতািদ পাiেতন। গদাধর বালয্কাল হiেতi সাধুদশর্েনর জনয্ েসখােন যাiেতন। 
বতর্মান মেঠর পূবর্িদেক লাহাবাবুেদর বািড় o েদবালয়, িব ুমিnর o dগর্াদালান িছল। গদােধর বােলয্i মিnের 
পূজা o dগর্াম েপ pিতমা িনমর্াণ হiেত পূজাসা  পযর্n িবেশষভােব লkয্ কিরেতন। লাহাবাবুেদর বািড়েতo 
pায়i যাiেতন। 
 
        লাহাবাবেুদর পাঠশালা -- dগর্াম েপর সmুেখ আটচালায় ei পাঠশালা বিসত। kুিদরাম গদাধেরর পাঁচ 
বৎসর বয়েস eক ভিদেন হােত খিড় িদয়া ei পাঠশালায় ভিতর্ কিরয়া িদয়ািছেলন। বণর্পিরচয়, পের হsিলখন o 
সংখয্া গণনা aভয্াস r হয়। তাঁহার হsাkর aিত সুnর হiয়ািছল। ‘সুবাhর পালা’ নামক তাঁহার sহsিলিখত 
পঁুিথেত iহার pমাণ পাoয়া যায়। পঁুিথপাঠ িতিন ভালভােবi কিরেত পািরেতন। 
 
        িচনু শাখঁািরর বািড় -- কামারপুকুের ীরামকৃ েদেবর গৃহ হiেত িকছু পূবর্িদেক iহা aবিsত িছল। 
বতর্মােন েকবল বাstিভটা িভn বসতবাটীর aনয্ েকান িচh নাi। সmpিত ei sানিট ীরামকৃ  মঠ কতৃর্ক গৃহীত 
হiয়ােছ। 
 
        পাiনেদর বািড় -- বতর্মান মেঠর দিkণ িদেক পাiনেদর বািড়। iহােদর মেধয্ সীতানাথ পাiেনর 
বািড়েত গদাধর pায়i যাiেতন। 
 
        ধনী কামািরনীর বািড় -- লাহাবাবুেদর dগর্াম েপর পূবর্িদেক ধিরয়া দিkণ িদেক িকছু দূের রাsার 
েমােড়র মাথায় ধনী কামািরনীর িভটা। বতর্মােন ei িভটায় eকিট েছাট মিnর আেছ। 
 
        বুধুi েমাড়েলর শান -- কামারপুকুর gােমর পূবর্pােn iহা aবিsত। সmুেখ eকিট েছাট পু িরণী। 
চািরিদেক বট o aনয্ানয্ বৃk আেছ। eiখােন গদাধর িপতার েদহাবসােনর পর েশাকাcn aবsায় eকাকী বিসয়া 
থািকেতন। 
 
        মুকnুপুেরর বুেড়া িশব -- ei মিnের িনতয্ পূজা ছাড়া িবেশষ িবেশষ িদেন যাtাগান pভৃিত হiত। 
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        লাহাবাবেুদর পাn িনবাস -- ীপুেরর হাটতলা হiয়া েয পথ দিkেণ িগয়া aহলয্া বাঈ েরােডর সে  
িমিশয়ােছ েসi েচৗমাথার পূবর্-দিkণ েকােণ iহা aবিsত িছল। oi পাnিনবােসর িকছু পূেবর্ বধর্মান যাiবার পেথর 
িনকেট নূতন চিট। গদাধর ei সব sােন সাধুদশর্ন কিরয়া তাঁহােদর সিহত েমলােমশার জনয্ যাiেতন o তাঁহােদর 
যথাসাধয্ েসবা কিরেতন। eiসব sান বয্তীত গদাধর বালয্কােল িবিভn gােমর মুk পিরেবেশ sাধীনভােব 
বhগৃেহ o িবিভn sােন ঘুিরয়া েবড়াiয়ােছন। 
 
        মািনক রাজার আম বাগান -- কামারপুকুেরর utর-পি েম ভূিতর খােলর aপর পাের (বতর্মােন 
েযখােন কেলজ হiয়ােছ) eকিট বৃহৎ আmাকনন িছল। মািনকচnd বেnয্াপাধয্ায় নামক ভুরসুেবা gামs ধনী 
জিমদার iহা কিরয়ািছেলন। গদাধর রাখাল বালকেদর সিহত eখােন আিসয়া গান গািহেতন o পূেবর্ দৃ  যাtা o 
পালা গােনর পুনরািভনয় কিরেতন। 
 
        মািনক রাজার বািড় -- iহার ভুরেসেবা (বতর্মান হিরসভা) gামs বািড়েত গদাধর বােলয্ aেনকবার 
িগয়ােছন o তাঁহােদর েsহ যt িবেশষভােব লাভ কিরয়ািছেলন। 
 
        আনুড় gাম -- আনুড় gােম ৺িবশালাkীর মিnর aবিsত। eকবার েদবী দশর্েন গদাধর কামারপুকুেরর 
মিহলা ভkেদর সে  গমনকােল ভাবসমািধs হiয়া পেড়ন। মিহলারা কাতরভােব মােয়র নাম কিরেত থাকায় িতিন 
sাভািবক হন o সকেল িমিলয়া ৺িবশালাkীর দশর্ন o পূজািদ কিরয়া িফিরয়া আেসন। 
 
        েগৗরহাটী gাম -- ei gােম কামারপুকুর হiেত আরামবাগ হiয়া 6।7 মাiল পূবর্-দkেণ যাiেত হয়। 
গদাধেরর কিন া ভিগনী ীমতী সবর্ম লার সিহত ei gােমর ীরামসদয় বেnয্াপাধয্ােয়র িববাহ হiয়ািছল। 
রামসদেয়র ভিগনী ীমতী শাকmরীর সিহত ঠাকুেরর মধয্ম াতা ীরােম র চে াপাধয্ােয়র িববাহ হয়। গদাধর 
eকবার েগৗরহাটী gােম িগয়া েদেখন তাঁহার কিন া ভিগনী pসnমুেখ িনেজর sামীর েসবা কিরেতেছন। দৃশয্িট 
তাঁহার hদয়gাহী হoয়ায় বািড়েত িফিরয়া sামী েসবািনরতা িনেজর ভিগনীর eকখািন ছিব আঁিকয়ািছেলন। uহােত 
সবর্ম লার o তাঁহার sামীর েচহারার েসৗসাদৃশয্ েদিখয়া সকেল িবিsত হiয়ািছেলন। েগৗরহাটী gােম সmpিত 
eকিট ীরামকৃ  মিnর o আ ম sানীয় ভkেদর আgেহ r হiয়ােছ। 
 
        সরািট মায়াপুর -- আরামবাগ হiেত চয় মাiল পূেবর্ ei gাম। গদাধেরর মাতুলালয়। 
 
        বািল েদoয়ানগ  -- ী ীঠাকুর o ী ীমা eকবার hদেয়র সে  েদেশ আিসবার পেথ ei gােম eক 
ভk েমাদেকর নবিনিমর্ত গৃেহ িtরাt বাস কিরয়ািছেলন। তখন বষর্াকাল বিলয়া মুষলধাের বৃি  হoয়ায় hদেয়র 
aিনcাসেtto ী ীঠাকুর ভk েমাদেকর মেনাবা া পূরেণর জনয্ িতন িদন-রািt তাঁহার গৃেহ aবsানপূবর্ক sানীয় 
নরনারীেদর িনকট ভগবৎpস ািদ কিরয়া আনn দান কিরয়ািছেলন। 
 
        েবলেট gাম -- ei gাম কামারপুকুেরর 5।6 মাiল পি ম দিkেণ aবিsত। ei gােমর ীনটবর 
েগাsামীর সিহত িশহেড় hদয়রােমর বািড়েত aবsানকােল ী ীঠাকুেরর আলাপ পিরচয় হয়। eকবার েগাsামীজী 
তাঁহােক িনজ বাটীেত লiয়া যান। িতিন o তাঁহার stী uভেয়i ভিkভের ী ীঠাকুেরর েসবা কেরন। 
 
        ফলুুi-শয্ামবাজার -- ী ীঠাকুর eকবার েবলেটর পা র্বতর্ী ফুলুi-শয্ামবাজাের কীতর্ন েদিখয়ািছেলন। 
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নটবর েগাsামীজীর বয্বsায় সাতিদন ধিরয়া ei কীতর্ন aেহারাt হয়। 
 
        কয়াপাট-বদনগ  gাম -- ফুলুi-শয্ামবাজােরর িনকটবতর্ী সিmিলত gাম diিটর নাম কয়াপাট-বদনগ  
gাম। ী ীঠাকুর eকবার pীহা দাগােনা িচিকৎসা করাiেত ei gােম আিসয়ািছেলন। eখােন কীতর্নানেn eকবার 
েযাগদানo কিরয়ািছেলন 1880 ী ােb। 
 
        েকাতলপুর gাম -- কথামৃেতর 2।4।1882 তািরেখর পাদটীকায় আেছ িশেহাড় শয্ামবাজাের 
কীতর্নানেnর পর িফিরবার সময় ei gােম ভdেদর বািড়েত ৺dগর্াসpমী পূজার আরিত দশর্ন কিরয়ািছেলন। ei 
gাম জয়রামবাটী হiেত 6।7 মাiল utের aবিsত। 
 
        েগাঘাট -- কামারপুকুর gােমর দিkণ-পূবর্িদেক pায় 4 মাiল দূের আরামবাগ যাiবার পেথ iহা aবিsত। 

ী ীঠাকুর eকবার ৺রঘুবীেরর নােম জিম kয় করাiয়া েরিজিs করাiেত eখানকার েরিজিs aিফেস 
আিসয়ািছেলন। 
 
 
দিkেণ র o িনকটবতর্ী sান 
 
        দিkেণ র-কালীবািড় -- ei মিnর pিত ার জনয্ রানী রাসমিণ 1847 ী ােbর 6i েসেpmর সােড় 
চুয়াn িবঘা জিম o কুিঠবািড়িট িবয়ািlশ হাজার পাঁচশত টাকায় kয় কেরন। ei িবsতৃ ভূখ  o কুিঠবািড়িট pথেম 
iংেরজ eটিনর্ েজমস েহসিট সােহেবর িছল। িকছু aংেশ মুসলমানেদর কবরডা া, গাজীসােহেবর পীেঠর sান, 
পু িরণী o আম বাগান িছল। eisােনর িকছু aংশ কূমর্পৃ াকৃিত থাকায় শাstানুসাের শিkমিnর pিত ার uপযুk 
sানrেপ িনণর্ীত হয় eবং পরবতর্ী কােল িশব শিk o িব ু মিnর িনিমর্ত হiয়া সবর্ধেমর্র িমলনেktrেপ পিরণত 
হiয়ােছ। গ ার ধাের েপাsা pভৃিতসহ মিnর িনমর্ােণর কাজ ‘ময্ািকnটs আ  বাrn’ েকাmিন dারা সmn 
হiয়ািছল। সমs িনমর্াণ কাজ েশষ হiেত নয় বৎসর সময় লােগ eবং খরচ হয় তখনকার িদেন নয় লk টাকা। 
ei মিnেরর pিত া হয় 1855 ী ােbর 31েশ েম, sানযাtার িদন। 
 
        ী ীরামকৃ মথামৃেত দিkেণ র-কালীবািড়র বণর্না pসে  সমs েktিটর ীমেহndনাথ gp aেনক তথয্ 
িদয়ােছন। eখােন সংেkেপ oi sানিগিলর uেlখ করা হiেতেছ:-- 
 

[গাজীতলা] 
 
        বতর্মােন eক িবরাট a t গাছসহ sানিট বাঁধােনা আেছ eবং েছাট ফলেক পরমহংসেদেবর সাধনsল 
বিলয়া িলিখত আেছ। 
 

[কুিঠবািড়] 
 
        রানী রাসমিণ, মথুরবাবু o পের তাঁহােদর utরািধকারীগণ দিkেণে  আিসেল eখােন বাস কিরেতন। 

ী ীঠাকুর ei কুিঠবািড়র পি েমর ঘের দীঘর্ 16 বৎসর বাস কিরয়ািছেলন। পের াতু ুt akেয়র েদহতয্ােগর 
পর মিnর pা েণর utর-পি ম িদেকর ঘরিটেত েশষ 14 বৎসর বাস কেরন। ei কুিঠবািড়র ছাদ হiেতi িতিন 
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ভkেদর আhান কিরয়ািছেলন। 
 

[িশবমিnর] 
 
        dাদশ িশবমিnেরর িশবিল gিলর নাম -- চাঁদনীর utরিদেকর মিnরসমূেহর যথাkেম -- েযােগ র, 
যেt র, জিটেল র, নকুেল র, নােক র o িনজর্ের র, আর চাঁদনীর দিkণিদেকর মিnরgিলর িশবিলে র নাম 
যথাkেম যেj র, জেল র, জগদী র, নােগ র, নnী র o নের র। েসাপকরণ ৈনেবদয্সহ pিত িশবেক 
িনতয্পূজা করা হয়। eতdয্তীত িশবরািt, নীলপূজা o চড়েকর িদেন eবং sানযাtায় (েদবালয় pিত া িদবেস) 
িবেশষ পূজার বয্বsা আেছ। ei সব মিnের ীরামকৃ  েsাtপাঠািদ কিরেতন। 
 

[চাঁদনী] 
 
        diসাির িশবমিnেরর মধয্sেল চাঁদনী। eখােন সাধু, aিতিথ, o sানাথর্ীরা িব ামািদ কেরন। eখােনi ীমৎ 
েতাতাপুরী pথেম আিসয়ািছেলন। 
 

[িব মুিnর] 
 
        ীরামকৃ  ei মিnের িকছুকাল পূজা কেরন। eখােন রাধাকৃ  িবgহdেয়র নাম ী ীজগেমািহনী রাধা o 

ী ীজেগাহন কৃ । িনতয্ পূজা o িনরািমষ েভাগ িনেবদন করা হয়। িবেশষ পূজার বয্বsা sানযাtা, ঝুলন, 
জnা মী, রাস pভৃিত িবেশষ িদেন আেছ। ei মিnেরর পা র্বতর্ী কেk েয ীকৃ  মূিতর্িট েদখা যায় uহারi 
ভgপদ ীরামকৃ  কতৃর্ক েজাড়া েদoয়া হiয়ািছল। 1929 ী ােb ei মূিতর্র েজাড়া েদoয়া aংশিট a রােগর 
সময় পুনরায় ভg হoয়ায় নূতন মূিতর্ ী ীরাধািবgেহর িনকট sািপত হiয়ােছ, 1930 ী ােb। 
 

[কালীমিnর] 
 
        ei মিnরিটর নবচূড়ািবিশ  িতনিট sের আেছ। মিnর শীেষর্র িনচু aংেশ 4িট চূড়া, তাহার uপেরর sের 
4িট o সেbর্াcsােন মূল চূড়া -- েমাট নয়িট। চূড়া o মিnর গােtর িশlকাজসমূহ sাপতয্িশেlর aপূবর্ িনদশর্ন। 
মিnেরর েদবীর নাম ী ীজগদী রী কালী, িকnt িতিন ভবতািরণী নােমi সমিধক পিরিচতা। eখােন িনতয্ পূজা 
হয়। ীরামকৃ  ei মিnের pায় িতন বৎসর পূজা কেরন। পের িদেবয্াntায় ৈবধীপূজা করা সmব িছল না। তেব 
িনতয্i মােয়র মিnের িগয়া pণামািদ কিরেতন। সাধনকােল বয্াকুলভােব মােয়র িনকট pাথর্না, o িদবয্ভােব মােক 
খাoয়ােনা েশায়ােনা pভৃিত িবিভnভােব েসবা কিরেতন। 
 

[নাটমিnর] 
 
        কালীমিnের pেবশ কিরবার পূেবর্ মিnেরর দিkণিদেক aবিsত iহার uপের utরমুখী মহােদব, নnী o 
ভৃ ীেক ী ীঠাকুর pণাম কিরেতন। ei নাটমিnের ধমর্ীয় সভায় ৈভরবী bাhণী ী ীঠাকুরেক সবর্জনসমেk 
aবতার বিলয়া েঘাষণা কেরন। নাটমিnেরর দিkেণ বিলদােনর sান। 
 

[ ীরামকৃে র ঘর] 
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        মিnর pা েনর utর-পি মিদেকর কkিটেত ী ীঠাকুর দীঘর্ 14 বৎসর কাল বাস কিরয়ােছন। ei কােল 
কত সাধু, পি ত, ভk, তাঁহার anর  গৃহী o তয্াগী ভkবৃেnর সে  ভগবৎpস , তাঁহার সাধনকােলর কথা, 
কীতর্ন, ভজন, ভাব, সমািধ aনুি ত হiয়ািছল। ei ঘেরর পি মিদেকর aধর্চndাকৃিত বারাnায় দাঁড়াiয়া 
গ াদশর্ন কিরেতন। ei ঘের বতর্মােন ী ীঠাকুেরর তkােপাশ, েচৗকীর uপর তাঁহার ফেটা সযেt রিkত হiয়া 
িনতয্ পূজািদ হয়। 
 

[নহবতখানা] 
 
        মিnর pা েণর বািহের utর o দিkেণ aবিsত diিট নহবতখানা হiেত পূেবর্ িদেন ছয়বার নহবত 
বাজােনা হত। eখন আর হয় না। utর িদেকর নহবতখানার ঘের ঠাকুেরর মাতা চndামিণেদবী বাস কিরেতন। 
িনেচর ঘের ী ীমা দিkেণ ের aবsানকােল দীঘর্িদন বাস কিরয়ািছেলন। eখন ei ঘের ী ীমােয়র ফেটােত 
িনতয্ পূজা হয়। 
 

[প বটী] 
 
        বট, a t, িনম, আমলিক o েবলগাছ েরাপণ কিরয়া ী ীঠাকুর ei প বটী তলায় aেনক কাল সাধন 
কিরয়ািছেলন। বৃnাবেনর রজঃ আিনয়া eখােন ছড়াiয়া িদয়া বিলয়ািছেলন, ‘ei sান eখন হiেত মহাতীেথর্ 
পিরণত হiল।’ প বটীর সাধন কুিটের েতাতাপুরীর িনকট সnয্াস gহণপূবর্ক েবদাnসাধনা কিরয়া িনিবর্কl 
সমািধ লাভ কিরয়ািছেলন। ei সাধন কুিটরিট eখন eকিট পাকা কুিটের পিরণত হiয়ােছ। 
 

[েবলতলা]  
 
        eখােন প মু ীর আসন (নর, সপর্, সারেময়, বৃষ o শৃগাল ei প pাণীর মু ) bাhণী sাপন কেরন eবং 

ী ীঠাকুরেক 64 pকার তেntর সাধন করান। ei সাধনেবদী পের ভাি য়া েদoয়া হয়। eখন sানিটেত িসেমেnর 
েবদী কিরয়া িঘিরয়া রাখা হiয়ােছ। ei সব েkt বয্তীত দিkেণ র-কালীবািড়র বণর্নােত হাঁসপুকুর, গাজীপুকুর, 
বকুলতলা, ভা ার, কমর্চারীেদর থািকবার sান pভৃিতর িববরণo মাsারমহাশয় িদয়ােছন। 
 
        েমাlাপাড়ার মসিজদ -- দিkেণ েরর িনকটবতর্ী ei মসিজেদ iসলামধমর্ সাধনকােল ী ীঠাকুর 
eখােন নমাজ পিড়েত আিসয়ািছেলন। 
 
        কুয়ার িসং-eর আsানা -- দিkেণ র-মিnেরর বাগােনর পােশ িশখ পlনেদর িনবাস িছল। ভিkমান 
কুয়ার িসং কালীবািড়র utরিদেক aবিsত সরকারী বাrদখানার পাহারাদার িশখ ৈসনয্দেলর হািবলদার থাকার 
সমেয় ী ীঠাকুেরর সংsেশর্ আিসয়া তাঁহার aনুরাগী হiয়ািছেলন। ী ীঠাকুরেক সাধুেদর েভাজন করাiবার 
সময় িনমntণ কিরয়া তাঁহার আsানায় লiয়া যান। 
 
        রিসক েমথেরর বািড় -- দিkেণ র-কালীবািড়র িনকট েমথর পlীেত রিসেকর বাস িছল। েস দিkেণ র-
কালীবািড় পির ার পিরcn রািখত। রিসেকর ভিkেত ঠাকুর তাহােক েsহ কিরেতন। সাধনকােল ঠাকুর েগাপেন 
রািtেত রিসেকর বািড়েত িগয়া নদর্মা pভৃিত sান ধুiয়া িনেজর মsেকর েকশ dারা সাফ কিরেতন eবং মােয়র 
িনকট pাথর্না কিরেতন তাঁহার bাhণেtর aিভমান নাশ কিরবার জনয্। ধয্ানকােল eকিদন তাঁহার মন রিসেকর 
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বািড়েত চিলয়া িগয়ািছল। তখন িতিন মনেক oiখােনi থাকার কথা বিলয়ািছেলন। 
 
        যd মিlেকর বাগানবািড় -- দিkেণ র-মিnেরর সংলg দিkণিদেক aবিsত। ভk যd মিlেকর 
আnিরক আhােন ঠাকুর eখােন তাঁহার সে  কখন কখনo িমিলত হiেতন। eiখােন ময্ােডানা েkােড় িশ  যী র 
ছিব েদিখয়া ঠাকুর তnয় হiয়া িগয়ািছেলন। 
 
        শmু মিlেকর বাগানবািড় -- দিkেণ র-কালীবািড়র পােশi শmু মিlেকর ei বাগানবািড় থাকায় 
ঠাকুেরর সে  তাঁহার pতয্k েযাগােযাগ হiয়ািছল। ঠাকুর মেধয্ মেধয্ তাঁহার বাগােন যাiেতন। eখােন তাঁহার 
িনকট হiেত বাiেবল o যী র পিবt জীবনকথা িনয়া ঠাকুর ী ধমর্ সাধনায় bতী হiয়ািছেলন। e sােনর eখন 
েকান িচh নাi। 
 
        শmু িনিমর্ত ী ীমােয়র চালাঘর -- কালীবািড়র নহবেতর স ীণর্ ঘের ী ীমােয়র বসবােসর ক  
েদিখয়া ভk শmুচরণ মিnেরর বাগােনর পােশi eকখ  জিম kয় কিরয়া ঠাকুেরর aনয্ ভk কােpেনর সহায়তায় 
েসখােন মােয়র বসবােসর জনয্ eকিট ঘর িনমর্াণ কিরয়া দানপt কিরয়া িদয়ািছেলন। 
 
        নবীনচnd রায়েচৗধুরীর বািড় -- দিkেণ র gােম সুিবখয্াত সাবণর্ েচৗধুরীেদর বািড়। েযাগীেndর (sামী 
েযাগানেnর) িপতার ei বািড়েত ঠাকুর কথকতা, শাstকথা pভৃিত িনেত যাiেতন। 
 
        নবীন িনেয়াগীর বািড় -- দিkেণ েরর বাচsিত পাড়া েরােড ঠাকুর তাঁহােদর বািড়েত dেগর্াৎসবািদেত 
িনমিntত হiয়া ভাগমন কিরেতন। নীলকে র যাtাগান িনেতo িগয়ািছেলন। 
 
        নবকুমার চাটুেজয্র বািড় -- দিkেণ র িনবাসী ei িন াবান bাhেণর গৃেহ েকান েকান সময় ঠাকুর 
েscায় িগয়া খুব তৃিpর সিহত আহার কিরেতন। 
 
        িব াসেদর বািড় -- দিkেণ ের তাঁহােদর বািড়েত ী ীঠাকুর uেলার বামনদােসর ভিkর কথা িনয়া 
তাঁহার সিহত ঈ রীয় আলাপ কিরেত িগেয়িছেলন। 
 
        কৃ িকেশার ভ াচােযর্র বািড় -- দিkেণ েরর পা র্বতর্ী আিড়য়াদেহ ei ভাগয্বান পরমভেkর বািড়েত 
ঠাকুর বhবার ভাগমন কিরয়ািছেলন। aধয্াt রামায়ণ পাঠ িনয়া o ঈ রীয় pস  কিরয়া aেনক সময় ঠাকুর 
তাঁহার গৃেহ আহার কিরেতন। 
 
        পি ত পdেলাচেনর বাসা বািড় -- আিড়য়াদেহ মতাnের কামারহাটীেত গ াতীের eকিট বাগান বািড়েত 
পি তজী যখন শারীিরক aসুsতার জনয্ aবsান কিরেতিছেলন তখন ঠাকুর িনেজi তাঁহার সিহত েদখা কেরন o 
ঈ রীয় pস  কািরয়া তাঁহােক আনn দান কেরন o িনেজo আনিnত হন। 
 
        েদবম ল ঘাট -- গ াতীের ei ঘােটর চাঁদিনেত ৈভরবী bাhণী বাস কিরেতন। eiখান হiেত pতয্হ 
দিkেণ েরর মিnের ঠাকুেরর িনকট যাতায়াত কিরেতন। দিkেণ ের িনবাসী ভk নবীন িনেয়াগীর সহধিমর্ণী 
তাঁহােক pেয়াজনীয় আহাযর্ dবয্ািদ সরবরাহ কিরেতন। eখােন bাhণীর aনয্ di িশষয্ চnd o িগিরজার সিহত 
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ী ীঠাকুেরর েদখা হয়। 
 
        গদাধেরর পাটবািড় -- ঠাকুর ীিবজয়কৃ  েগাsামীর সিহত eখােন দশর্নািদর জনয্ িগয়ািছেলন। 
 
        েকাnগর -- ei gােমর জিমদার o সmাn বয্িkগণ দিkেণ ের মিnরািদ দশর্ন o ীরামকৃে র দশর্ন, 
ঈ রীয় pস  o কীতর্নািদ বণ কিরয়া মুg হiয়ািছেলন। তাঁহােদর আgেহ ী ীঠাকুর কেয়কবার eখােন 

ভাগমন কিরয়ািছেলন। ei sােনর পি ত দীনবnু নয্য়রt, ীযুk নবাi ৈচতনয্ eবং তঁহার াতু ুt মেনােমাহন 
িমt ী ীঠাকুেরর িবেশষ aনুরাগী o পরমভk হiয়ািছেলন। 
 
        ীরামপরু-মােহশ -- ei sােনর জগnাথেদেবর মিnর িবখয্াত। sানযাtা o রথযাtায় খুব িভড় হয়। 
দিkেণ ের aবsানকােল ী ীঠাকুর ভkসে  েদবদশর্েন িবেশষত রথযাtায় aেনকবার eখােন আিসয়ািছেলন। 

ী ীরামকৃ  পঁুিথেত uেlখ আেছ eকবার মেনােমাহন িমt, সুেরndনাথ িমেtর াতা িগিরndনােথর সে  
ী ীঠাকুর েসবক লাটুসহ eখােন আিসয়া েদবদশর্ন কেরন। 

 
        বlভপুর -- ী ীঠাকুর মােহেশর িনকটবতর্ী বlভপেুর ী ীবlভজীর দশর্েন আিসেতন। মেনােমাহন িমt, 
িগরীndনােথর সে  ei মিnর দশর্েনর কথা ী ীরামকৃ  পঁুিথেত uিlিখত আেছ। 
 
        ভdকালী -- দিkেণ েরর aপরপাের ভdকালী gাম aবিsত। ী ীরামকৃ  পুঁিথেত আেছ পাঁচালী গায়ক 
িশবু আচােযর্র গান িনয়া ী ীঠাকুর মুg হiেল িশবু তাঁহার ভিkমান েরর বািড় ভdকালী gােম ী ীঠাকুরেক 
eকবার ভাগমন কিরেত িবেশষ aনুেরাধ কেরন। তদনুসাের aেনক ভk সে  eকিদন ী ীঠাকুর ei gােম 

ভাগমন কিরয়া সকলেক ঈ রীয় pস  o কীতর্নািদ dারা আনnদান কেরন eবং ei ভিkমান bাhেণর গৃেহ 
ভkগণসে  আহারািদ কিরয়া সnt  হiয়ািছেলন। eখােন সামাধয্ায়ী নামক eক পি েতর সিহত মিহম চkবতর্ীর 
িবচারকােল পি ত যখন েকান কথা sীকার কিরেতিছেলন না, তখন ী ীঠাকুর তাঁহােক sশর্ কিরয়া তাঁহার নািsক 
ভাব দূর কিরয়া তাঁহােক কৃপা কিরয়ািছেলন। 
 
        বালী -- কালাচাঁদ মুেখাপাধয্ােয়র বািড়েত হিরসভায় -- ী ীঠাকুর ীমdভাগবত পাঠ, ভগবৎ 
লীলািবষয়ক কীতর্ন বা যাtা বেণর জনয্ হিরসভা pভৃিত aেনক sেল িগয়ািছেলন। বালীেত ভk কালাচাঁদ 
মুেখাপাধয্ােয়র গৃেহ হিরসভায় ীমdাগবত পাঠ o কীতর্েন েযাগ িদয়ািছেলন ী ীরামকৃ  পঁুিথেত uিlিখত আেছ। 
 
        েবলুড় -- েনপােলর কােঠর gদাম -- ী ীরামকৃ  কথামৃতকার ীমেহndনাথ gp বিলেতন ী ীঠাকুর 
কােpন িব নাথ uপাধয্ােয়র aনুেরােধ েনপােলর কােঠর টােল (gদাম), eকবার আিসয়ািছেলন। তখন কােpেনর 
ei কােঠর gদাম o গদী বতর্মান েবলড়ু মেঠর জিমর uপর aবিsত পুরাতন মঠবািড় বিলয়া পিরিচত বািড়িটর 
সংলg utেরর eকতলা aংেশ িছল। iহা ীমদশর্ন 15েশ খে  uিlিখত আেছ। মেঠর pাচীন সnয্াসীবৃno 
মাsারমহাশেয়র কােছ eকথা িনয়ািছেলন। মাsারমহাশয় ী ীঠাকুেরর িনজমুেখ eকথা িনয়ািছেলন। 
 
        আলমবাজার -- রাম চাটুেজয্র বািড় -- িদেবয্াnাদ aবsায় ঠাকুর কখন কখনo ei বািড়েত আিসয়া 
আহার কিরেতন। িব ুমিnেরর পূজারী রাম চাটুেজয্ aনয্ বয্িk। িতিন দিkেণ ের বাস কিরেতন। 
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        নটবার পাঁজার বািড় -- দিkেণ েরর পাে র্ আলমবাজাের তাঁহার বািড়েত ঠাকুর িগয়ািছেলন। ( ীমদশর্ন 
-- 15শ খ ) 
 
        কিবরাজ ঈশানচnd মজুমদােরর বািড় -- মাsারমহাশেয়র ভgীপিত ঈশানচnd দিkেণ ের ঠাকুেরর 
িচিকৎসা কিরেতন। তাঁহার বরাহনগেরর বািড়েত ঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন ( ীমদশর্ন)  
 
        কথক ঠাকুরদাদার বািড় -- বরাহনগর কুিঠঘাট েরাড িনবাসী পরম ভk নারায়ণদাস বেnয্াপাধয্ায় 
কথকতায় দk িছেলন বিলয়া জনগেণর িনকট কথকঠাকুর বা ঠাকুরদাদা নােম পিরিচত িছেলন। কথামৃেতo িতিন 
ঠাকুরদাদা নােম uিlিখত হiয়ােছন। ঠাকুর ei বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। ( ীমদশর্ন -- 15েশ খ ) 
 
        মিণ মিlেকর বাগানবািড় -- বরাহনগেরর ei বাগানবািড়েত ঠাকুর আহার কিরয়ািছেলন। eখােন মেধয্ 
মেধয্ আিসেতন। 
 
        জয় িমেtর কালীবািড় -- গ ার ধাের বরাহনগের ভkpবর জয় িমেtর কৃপাময়ী কালীমিnের ঠাকুর 

ভাগমন কিরয়ািছেলন বিলয়া েকান েকান gেn uিlিখত আেছ। 
 
        ভাগবত আচােযর্র পাটবািড়, বরাহনগর -- ৈব বেদর িবখয্াত ei পাটবািড়েত ঠাকুেরর ভাগমন 
হiয়ািছল। ীম-দশর্ন gেnর প দশ ভােগ iহার uেlখ আেছ। েযেহতু ঠাকুর বরাহনগর a েলর aিধকাংশ 
েদবালেয়i যাতায়াত কিরয়ািছেলন েসজনয্ ei পিবt আ েম তাঁহার আগমন sাভািবক। ীরঘুনাথ uপাধয্ায় 
eকবার ei sােন মহাpভু ৈচতনয্েদবেক তাঁহার ভজন কুিটের ভাগবত পাঠ o বয্াখয্া নাiয়ািছেলন। মহাpভু 
তাঁহার পােঠ মুg হiয়া তাঁহােক ‘ভাগবতাচাযর্’ uপািধ িদয়ািছেলন। 
 
        ভাগবত পি েতর বািড় -- ভাগবত পাঠ িনবার আgেহ ঠাকুর pথম জীবেন দিkেণ র হiেত 
বরাহনগের eক ভাগবত পি েতর বািড়েত িনতয্ সnয্ার সময় আিসেতন। iহার uেlখ ‘বরাহনগর-আলমবাজার 
মঠ’ পুsেক আেছ। 
 
        িসেd রী কালীমিnর -- বরাহনগর বাজােরর িনকট িসেd রী কালীমিnের ঠাকুর ীরামকৃ  ভাগমন 
কিরয়ািছেলন। পূেবর্াk পুsেক iহার uেlখ আেছ। 
 
        pামািণকেদর bhময়ী কালীমিnর -- বরাহনগেরর pামািণক ঘাট েরােডর uপর েদ-pামািণক 
বংশীয়েদর pাচীন কালীমিnের ঠাকুর ীরামকৃ  আিসয়ািছেলন। ভবতািরণী মূিতর্র সিহত iহার েকান সmn 
আেছ; েসiজনয্ ei মূিতর্ ‘মািসমা’ বিলয়া পিরিচত। পূেবর্াk পুsেক uিlিখত। 
 
        বরাহনগের (pকৃতপেk কাশীপেুর) কুিঠঘােটর দশমহািবদয্ার মিnর -- ী ীঠাকুর মথুরবাবুর 
সিহত ei েদবালয় দশর্ন কিরেত আিসয়া ৺েদবীর েভােগর জনয্ মািসক বেnাবs কিরয়া িদয়ািছেলন। পরবতর্ী 
কােলo িতিন মেধয্ মেধয্ eখােন দশর্ন কিরেত আিসেতন। 
 
        ফাgর েদাকান -- বরাহনগর বাজাের রাsার পি ম পাে র্ ফাgর pিসd খাবােরর েদাকান িছল। 
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ী ীঠাকুর ফাgর েদাকােনর কচুির ভালবািসেতন। বতর্মােন েসখােন কেয়কিট মেনাহারী েদাকান o eকিট 
খাবােরর েদাকান (মুখrিচ) হiয়ােছ। 
 
        েবলঘিরয়া -- জয়েগাপাল েসেনর বাগান বািড় (তেপাবন) -- ী ীঠাকুর hদয়েক সে  লiয়া 
েবলঘিরয়ায় ei বাগান বািড়েত (8 নং িব. িট. েরাড) আগমন কিরয়া েকশেবর সিহত pথম েদখা কেরন eবং 
তাঁহার uc আধয্ািtক aবsা লkয্ কিরয়া pীত হল। ei সময় হiেত uভেয়র মেধয্ গভীর anর তার সূচনা 
(15-3-1875)। আবার 14-5-1875 তািরেখ ঠাকুর েবলঘিরয়ায় আিসয়া েকশেবর সিহত ধমর্ােলাচনা কেরন। 
ei সমেয় ধমর্তtt নােম মািসক পিtকায় ঠাকুেরর সংিkp পিরচয় বািহর হয়। 15-9-1879 তািরেখ 
bাhসমােজর ভােdাৎসেবর সময় েকশেবর িনমntেণ ঠাকুর আর eকবার েবলঘিরয়ায় ei তেপাবেন যান। 
 
        েদoয়ান েগািবn মুেখাপাধয্ােয়র বািড় -- ী ীঠাকুর 18-2-1883 তািরেখ তাঁহার েবলঘিরয়ার 
বািড়েত আিসয়ািছেলন। েসi িদন নামসংকীতর্ন, ভজন, ঈ রীয় pস  iতয্ািদ ভkেদর সে  কিরয়ািছেলন। 
eiিদন হিরpসn (পরবতর্ী কােল sামী িবjানানn) তাঁহােক ভাবসমািধs aবsায় দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        কামারহাটী -- েগাপােলর মার বািড় -- েগািবn দেtর রাধাকৃ  মিnর -- পটলডা ার 
েগািবnচnd দেtর ei ঠাকুর বািড়, কামারহাটীেত েগাপােলর মা বাস কিরেতন। িতিন eখােন িনয়িমত ধয্ান, জপ, 
গ াsানািদ eবং i  েদবতা েগাপােলর েসবা কিরেতন। 62 বৎসর বয়েস ী ীঠাকুেরর সাkােতর পর তাঁহার i  
দশর্ন o ভােব িদবয্দশর্নািদ হiয়ািছল। ঠাকুর রাখালচেndর (sামী bhানেnর) সিহত eকবার কামারহাটীেত িগয়া 
েগাপােলর মার েসবা gহণ কেরন। iহার পূেবর্o দt গৃিহণীর িনমntেণ ঠাকুর ei ঠাকুরবািড়েত আিসয়ািছেলন। 
 
        পািনহাটী -- রাঘব পি েতর িচড়ঁার মেহাৎসব -- দিkেণ েরর utের গ াতীের পািনহাটী। িনতয্ানn 
pভুর িনেদর্েশ ৈব ব রঘুনাথ দাস eখােন ৈজ  মােসর kা tেয়াদশী িতিথেত (মহাpভুর uপেদশ aমানয্ করার 
aপরােধর দ  srপ) ei িচঁড়ার uৎসেবর সূচনা। েসiজনয্ iহােক দ  মেহাৎসব বলা হয়। রঘুনাথ দােসর পর 
পািনহাটী িনবাসী রাঘব পি ত ei uৎসব কিরেতন বিলয়া iহােক রাঘব পি েতর িচঁড়ার মেহাৎসবo বলা হiয়া 
থােক। পরবতর্ী কােল পািনহাটীর েসন পিরবার ei uৎসব কেরন। ী ীঠাকুর কেয়কবার ei uৎসেব েযাগদান 
কেরন। 
 
        মিণেমাহন েসেনর বািড় o ঠাকুরবািড় -- পািনহাটীর uৎসেব েযাগদান কােল তাঁহার বািড়েত 

ী ীঠাকুর ভাগমন কিরেতন o তাঁহােদর ঠাকুরবািড় দশর্ন কিরেতন। 
 
        রাঘব পি েতর বাটী -- পািনহাটী-মেহাৎসেব েযাগদান কােল কীতর্ন দেলর সিহত ভােব নৃতয্ o গান 
কিরেত কিরেত ঠাকুর eখােন আিসেতন। 
 
        মিতশীেলর ঠাকুরবািড় o িঝল -- 18-6-1883 তািরেখ ঠাকুর সদলবেল পািনহাটীর মেহাৎসেব হiেত 
িফিরবার পেথ সnয্ার সময় ei ঠাকুরবািড় o িঝল দশর্ন কেরন। 
 
        খড়দহ -- শয্ামসুnর মিnর -- utর-চিbশ পরগণা েজলার খরদহ েরলেsশন হiেত di মাiল 
পি েম গ ার পূবর্কূেল ী ীরাধাশয্ামসুnেরর মিnর। ঠাকুর eকবার দিkেণ র হiেত pভু িনতয্ানn বংশীয় 
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েগাsামীর সিহত আগমন কিরয়া ীিবgহ দশর্ন o pসাদী েভাগ gহণ কিরেতন। 
 
        বয্ারাকপুর -- চানেক anপূণর্া মিnর -- বয্ারাকপুেরর দিkেণ গ াতীরবতর্ী চানেক ei মিnর 1875 

ী ােbর 12i eিpল মথুরবাবুর ভিkমতী stী ীমতী জগদmা কতৃর্ক pিতি ত হয়। মিnরমেধয্ ৺anপূণর্ািবgহ 
sািপত হiয়ািছল। pিত া কােযর্র সময় ী ীঠাকুর েসখােন িগয়ািছেলন। 
 
তীথর্ািদ o aনয্ানয্ sান 
 
        আঁটপুর -- ei gােমর জিমদার ীরামpসাদ িমt কিলকাতায় ঝামাপুকুের eকিট ভাড়াবািড়েত থািকেতন। 
েসi সময় (1853 ী াb) ী ীঠাকুর তাঁহার agজ রামকুকােরর েটােল থািকেতন o িমtমহাশেয়র বাসােত 
pায়i যাiেতন। িমtমহাশেয়র পুtdয় ীকালীচরণ (কালু) o ীuমাচরণ (ভুলু)-র সিহত তাঁহর িবেশষ পিরচয় o 
ঘিন তা হয়। েসi সূেti 1854 ী ােb খুব সmবত dগর্াপূজায় িনমিntত হiয়া গদাধর আঁটপুের িগয়ািছেলন। ei 
gােমর পা র্বতর্ী gােমর নাম তড়া। েসiজনয্ তখন iহােক তড়া-আঁটপুর বলা হiত। বাবুরাম (পরবতর্ীকােল sামী 
েpমানn) যখন pথম দিkেণ ের দশর্ন কেরন, তখন তাঁহার বািড় তড়া-আঁটপুের জািনয়া ঠাকুর তাঁহােক 
বিলয়ািছেলন, ‘তেব েতা েতামােদর েদেশo eকবার েগিছ।’ 
 
        জয়রামবাটী -- ী ীমা সারদােদবীর জnsান। িব পুুর েরলoেয় েsশন হiেত সাতাশ মাiল দূের 
আেমাদর নেদর পাে র্ ei gাম aবিsত। কিলকাতা হiেত েসাজাপেথ তারেক র হiয়া েতষি  মাiল। eখােন 
1853 ী ােbর 22েশ িডেসmর, agাহায়ণ কৃ া সpমী িতিথেত িপতা রামচnd মুেখাপাধয্ায় o মাতা শয্ামা 
সুnরী েদবীর গৃেহ ী ীমা আিবভূর্তা হন। 1859 ী ােb েম মােসর pথমােধর্ ী ীঠাকুেরর সিহত তাঁহার ভ 
িববাহ হয়। িববােহর পরo ঠাকুর কেয়কবার eখােন আিসয়ািছেলন। বতর্মােন মােয়র জnsােনর uপর eপিট pশs 
মিnের ী ীমােয়র মূিতর্ pিতি ত হiয়া িনতয্পূজা o uৎসবািদেত িবেশষ পূজার aনু ান হiয়া থােক। 
 
        ভান ুিপসীর বািড় -- জয়রামবাটীেত িপtালেয় ৈবধবয্ aবsায় বাস কােল ভানু িপসী ী ীঠাকুরেক িনজ 
i rেপ দশর্ন কেরন। ঠাকুর eকিদন তাঁহার বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। ভানু িপসীর pকৃত নাম মান 
গরিবনী। ী ীমা তাঁহােক িপসী সেmাধন কিরেতন বিলয়া ী ীঠাকুর তাঁহার নাম িদয়ািছেলন ভানু িপসী। 
 
        িসংহবািহনীর মিnর -- জয়রামবাটীেত ei pাচীন মিnের ী ীমা তাঁহার কিঠন আমাশয় েরােগর 
uপশেমর জনয্ ‘হতয্া’ িদয়ািছেলন eবং ৺িসংহবািহনীর ঔষেধ আেরাগয্লাভ কিরয়ািছেলন। েসi aবিধ ei েদবীর 
মাহাt আরo pচার লাভ কের। 
 
        িশহড় -- ী ীঠাকুেরর িপসতুত ভিগনী েহমাি নী েদবীর পুt hদয়রােমর বািড়। ী ীঠাকুর eখােন 
কেয়কবার আিসয়ািছেলন। iহা কামরপুকুর gােমর pায় পাঁচ মাiল utর পি েম aবিsত। eকবার পালিকেত 
কামারপুকুর হiেত িশহড় gােম যাoয়ার সময় ঠাকুর েদিখয়ািছেলন তাঁহার েদহ হiেত diিট িকেশার বয়s সুnর 
বালক বািহর হiয়া মােঠর মেধয্ বনপু ািদ aেnষণ, কখনo বা পালিকর িনকেট আিসয়া হাসয্ পিরহাস, 
কেথাপকথনািদ কিরয়া সে  সে  চিলেত লািগল। aেনকkণ পযর্n eirপ আনn কিরয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার 
েদেহ pেবশ কিরল। ৈভরবী bাhণী ei দশর্েনর কথা পরবতর্ী কােল ঠাকুেরর িনকট িনয়া তাঁহােক বিলয়ািছেলন, 
‘eiবার িনতয্ানেnর েখােল ৈচতেনয্র আিবভর্াব -- ীিনতয্ানn, ীৈচতনয্ eiবার eকসে  eকাধাের আিসয়া 
েতামার িভতের রিহয়ােছন।’ 
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        িব পুুর -- ৺মৃnয়ী মিnর -- ঠাকুর eকবার কামারপুকুর হiেত িশহেড় hদেয়র গৃেহ aবsানকােল 
eকিট েমাকdমায় সাkয্ িদেত িব ুপুর আদালেত িগয়ািছেলন। িকnt েশষ পযর্n মামলা আপেস িমিটয়া যাoয়ায় 
সাkয্ িদেত হয় নাi। েসi সময় ঠাকুর িব ুপুর শহেরর লালবাঁধ iতয্ািদ দীিঘ, aেনক েদব-মিnর iতয্ািদ 
েদিখয়ািছেলন। িব পুুেরর রাজােদর pিতি ত ৺মৃnয়ী েদবী aতয্n জাgতা িছেলন। oi সমেয় ভাবােবেশ ঠাকুেরর 
েয েদবী মূিতর্র দশর্ন হiয়ািছল তাহা বhপূেবর্i ভg হoয়ার পের নূতন মূিতর্ মিnের sািপত হiয়ািছল। ভােব দৃ  
েদবী মূিতর্র মুখখািন ei নূতন মূিতর্র মুেখর নয্ায় িছল না। পুরাতন মূিতর্র মুখিট eক bাhেণর গৃেহ সযেt রিkত 
িছল। পের aনয্মূিতর্ গড়াiয়া ei মুখিট uহােত সংেযািজত কিরয়া লালবাঁেধর পাে র্ aনয্ মিnের pিতি ত করা 
হয় eবং iহার িনতয্পূজািদ হiেত থােক। 
 
        বধর্মান -- কামারপুকুর হiেত দিkেণ র যাতায়ােতর পেথ ঠাকুর কখনo কখনo বধর্মান হiয়া গমনাগমন 
কিরেতন। 
 
        কালনা -- ভগবানদাস বাবাজীর আ ম -- মথুরবাবুর সিহত ী ীঠাকুর eখােন ভাগমন 
কিরয়ািছেলন। eখােন ভগবানদাস বাবাজীর সিহত তাঁহার িমলেনর ফেল বাবাজী তাঁহােক যথাথর্ মহাপুrষ বিলয়া 
বুiেত পািরয়ািছেলন। 
 
        নদীয়া -- নবdীপ ধাম -- ী ীঠাকুর মথুরবাবুর সিহত নবdীপ ধাম দশর্ন কিরেত িগয়ািছেলন। মহাpভুর 
েদবভােবর pকাশ নবdীেপ বh েগাঁসাiর বািড়েত ঘুিরয়া ঘুিরয়া িকছুi aনুভব না হoয়ায় dঃিখত হন। িফিরবার 
কােল েনৗকােত uিঠবার সময় eক adুত িদবয্দশর্ন হয়। িদবয্দশর্নিট eirপ -- diিট সুnর িকেশার 
তpকা েনর মেতা রঙ, মাথায় eকিট কিরয়া েজয্ািতম ল, হাত তুিলয়া হািসেত হািসেত তাঁহার িদেক আকাশ পথ 
িদয়া ছুিটয়া আিসেতিছল। ঠাকুর িচৎকার কিরয়া বিলয়ািছেলন, ‘oi eেলাের, oi eেলাের!’ তাঁহারা িনকেট 
আিসয়া ঠাকুেরর েদেহ pেবশ করায় ঠাকুর বাহয্jানহারা হiয়ািছেলন। iহা হiেত বুঝা যায় ী ীমহাpভুর 
লীলাsান পুরাতন নবdীপ গ াগেভর্ লীন হiয়ােছ। 
 
        কলাiঘাট -- রানাঘােটর িনকট ei sােন মথুরবাবুর জিমদাির মহল েদিখেত িগয়া কলাiঘাটবাসী stী-
পুrষগেণর dদর্শা o aভাব েদিখয়া ী ীঠাকুর dঃেখ কাতর হন eবং মথুরবাবুর dারা িনমntণ কিরয়া তাহািদগেক 
eক-মাথা েতল, eক-eকখািন নূতন কাপড় o েপট ভিরয়া eকিদেনর েভাজন দান করাiয়ািছেলন। 
 
        েসানােবেড় -- সাতkীরার িনকট েসানােবেড় গােম মথুরবাবুর ৈপিtক িভটা িছল। iহার সিnিহত 
gামgিলo তাঁহার জিমদািরর anভুর্k িছল। ঠাকুরেক সে  লiয়া মথুরবাবু oisােন গমন কিরয়ািছেলন। 
 
        তালমাগেরা -- েসানােবেড়র aনিতদূের ei gােম মথুরবাবুর grগৃহ িছল। grবংশীয়িদেগর আমntেণ 
মথুরবাবু তথায় িগয়ািছেলন। ei সমেয় ঠাকুর o hদয়েক হsীপৃে  বসাiয়া লiয়া িগয়ািছেলন eবং েসখােন 
কেয়কসpাহ কাটাiয়ািছেলন। 
 
        েদoঘর -- ৺ৈবদয্নাথ ধাম -- ী ীঠাকুর diবার eখােন আিসয়ািছেলন ৺কাশীধাম গমেনর পেথ। 
pথমবার 1863 ী ােb। েস সময়কার িববরণ িকছু জানা যায় না। 1868 ী ােb জানুয়ািরর েশষিদেক মথুরবাবু 
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তাঁহােক লiয়া eখােন আিসয়ািছেলন। েস সময় hদয় তাঁহার স ী িছেলন। ৺ৈবদয্নাথ মহােদেবর পূজা o দশর্নািদ 
কিরয়া কেয়কিদন ei তীেথর্ aবsান কিরয়ািছেলন। েস সময় eকিদন eকিট পlীর দিরd েলাকেদর dঃখ dদর্শা 
দশর্েন ঠাকুর aতয্n িবচিলত হiয়া মথুরবাবুেক বিলেলন, ‘তুিম েতা মার েদoয়ান, eেদর eক-মাথা কের েতল 
আর eকখানা কের কাপড় দাo, আর েপট ভের eকিদন খাiেয় দাo।’ মথুর utের বিলয়ািছেলন, ‘বাবা তীেথর্ 
aেনক খরচ হেব, eo েদখিছ aেনক েলাক; eেদর খাoয়ােত হেল aেনক টাকা লাগেব -- e aবsায় িক বেলন?’ 
‘দূর শালা েতার কাশী তাহেল আিম যাব না, আিম eেদর কােছi থাকব; eেদর েকu েনi eেদর েছেড় যাব না।’ -
- ei বিলয়া ঠাকুর কাঁিদেত কাঁিদেত েলাকgিলর মেধয্ িগয়া বিসয়া পিড়েলন। মথুরবাবু তখন কিলকাতায় েলাক 
পাঠাiয়া aেনক কাপড় আনাiয়া ী ীঠাকুেরর icানুযায়ী েলাকgিলর েসবা কিরয়ািছেলন। 
 
         ৺কাশীধাম -- ী ীঠাকুর diবার ei তীেথর্ আগমন কিরয়ািছেলন কথামৃেত uিlিখত আেছ। eকবার 
1863 ী ােb। সে  তাঁহার মা, ীরাম চাটুেজয্ o মথুরবাবুর কেয়কজন পুt। েস সময় কাশী পযর্n েরলপেথ 
যাতায়াত সেব r হiয়ােছ। ী ীঠাকুেরর তখন সাধনাবsার 5/6 বৎসেরর মেধয্। েস সময় িতিন pায়i সমািধs 
aথবা ভােব মােতায়ারা হiয়া থািকেতন। 1868 ী ােb িdতীয়বার ৺কাশী দশর্নকােল সে  মথুরবাবু o তাঁহার stী 
জগদmা দাসী িছেলন। hদয়o সে  িছেলন। e সমেয় মথুরবাবু তাঁহার সে  শতািধক বয্িkেক লiয়া 
আিসয়ািছেলন। েকদার ভােটর িনকট diটা ভাড়া বািড়েত তাঁহারা িছেলন। ী ীঠাকুর ভাবচেk ৺কাশীধামেক 
sণর্ময়rেপ েদেখন। 
 
        ঠাকুর ৺কাশীেত ৈtল sামীর দশর্ন লাভ কেরন। িনেজর হােত ঠাকুর eকিদন তাঁহােক পােয়স 
খাoয়াiয়ািছেলন। ৺কাশীেত eকিদন নানকপnী সাধুেদর মেঠ িনমিntত হiয়া ঠাকুর িগয়ািছেলন। ী ীঠাকুেরর 
িদেক মুখ কিরয়া alবয়s eক সাধু গীতা পাঠ কিরয়ািছেলন। েসi সাধু ঠাকুরেক বিলয়ািছেলন ‘কিলযুেগ 
নারদীয় ভিk।’ ৺কাশীেত eকিদন ৈভরব-ৈভরবীেদর চেk আহূত হiয়া ী ীঠাকুর িগয়ািছেলন। ৺কাশীর মদনপুরা 
পlীেত ী ীঠাকুর বীণাবাদক মেহশচnd সরকােরর বািড়েত তাঁহার বীণা বাদন িনয়া আনিnত হiয়ািছেলন। 
েচৗষি  েযািগনী ঘােটর িনকট েযােগ রী ৈভরবী bাhণীেক ( ী ীঠাকুেরর তnt সাধনার gr) েদিখয়া ঠাকুর তাঁহার 
মেনােবদনা দূর কিরয়া ৺বৃnাবেন লiয়া িগয়ািছেলন। ী ীঠাকুেরর আjায় মথুরবাবু eখােন eকিদন কlতr 
হiয়া িনতয্বয্বহাযর্ dবয্ বst, কmল, পাdকা pভৃিত েয যাহা চািহয়ািছল, দান কিরয়ািছেলন। মথুরবাবুর aনুেরােধ 
ঠাকুর eকিট কম লু চািহয়া লiয়ািছেলন। 
 
        pয়াগ o িtেবণী -- ী ীঠাকুর 1863 ী: o 1868 ী: diবার pয়ােগ তীথর্দশর্েন আিসয়ািছেলন। 
মথুরবাবুর সিহত 1868 ী ােb ৺কাশী ধাম হiেত pয়ােগ আিসয়া গ া-যমুনা-স েম sান o িt-রািt বাস 
কিরয়ািছেলন। 
 
         ৺ ীবnৃাবন o মথুরাধাম -- 1868 ী ােb pয়াগ হiেত কাশীেত িফিরয়া eক পkকাল পের 

ী ীঠাকুর মথুরবাবুর সে  ৺বৃnাবন o মথুরাধােম আগমন কিরয়ািছেলন। ৈভরবী bাhণীেকo িতিন কাশী হiেত 
লiয়া আিসয়ািছেলন। bাhণী ৺বৃnাবন ধােম েশষ জীবন aিতবািহত কিরয়া eখােনi েদহতয্াগ কেরন। িবিভn 
সমেয় কথামৃেত ী ীঠাকুর তাঁহার মথুরা o বৃnাবেনর পেথ মথুরায় নািময়া তাঁহারা লীলাsানসমূহ দশর্ন কেরন। 

ী ীঠাকুর rব ঘােট বসুেদেবর েকােল িশ  কৃে র যমুনা পার হoয়া ভাবচেk দশর্ন কিরয়ািছেলন। eখােন sেp 
রাখালকৃ েক দশর্ন কিরয়ািছেলন। বৃnাবেন আিসয়া িতিন ী ীেগািবnজীর মিnেরর িনকট বািড়েত -- ৈচতনয্ 
েফৗজদার কুে  িছেলন। বৃnাবেন িফরিত েগাে  ীকৃ  েগাপালবালকেদর সিহত েধনু লiয়া যমুনা পার 
হiেতেছন -- ভাবচেk ী ীঠাকুর দশর্ন কিরয়া িবhল হiেতন। ৺েগািবnজীর মিnর দশর্ন কিরবার পর পুনরায় 
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েগািবnজীেক েদিখেত চােহন নাi। ৺ব ুিবহারীেক েদিখয়া ভাব হiয়ািছল। েগাবধর্ন িগির েদখামাti ছুিটয়া uহার 
uপর uিঠয়া িবhল o বাহয্শূনয্ হন। পা ারা ধীের ধীের নামাiয়া আিনয়ািছল। পালিক কিরয়া ৺শয্ামকু  o  
৺রাধাকু  দশর্েন hদেয়র সে  িগয়ািছেলন। পালিকেত ভাবােবেগ িবhল হiয়া aেনক সময় পালিক হiেত 
লাফাiয়া পিড়েত চােহন। hদয় েবহারােদর সে  সে  যাiেতন o তাহােদর খুব সাবধান কিরয়া িদয়ািছেলন। 
eiসব লীলাsেলর পেথ কৃে র িবরেহ ী ীঠাকুেরর েচােখর জেল কাপড় িভিজয়া যাiত। িতিন কাঁিদেত কািঁদেত 
বিলেতন, ‘েসiসব আেছ, কৃ ের তুi েকাথায়।’ 
 
        িনধুবেন গ ামাতার দশর্নলাভ কেরন। গ ামাতাজী ী ীঠাকুেরর মেধয্ ীরাধার pকাশ েদিখয়া তাঁহােক 
‘dলালী’ বিলয়া সেmাধন কিরেতন o তাঁহােক নানাভােব েসবা কিরয়ািছেলন। তাঁহার pিত আকষর্েণ ী ীঠাকুর 
বৃnাবন ছািড়য়া আর েকাথাo যাiেবন না বিলয়া িsর কিরয়ািছেলন। িকnt মথুরবাবু o hদেয়র aনুেরােধ 
দিkেণ ের তাঁহার বৃdা মাতা চndােদবীর েশাক-তােপর কথা মেন পড়ায় িফিরয়া আিসয়ািছেলন। বৃnাবেন eক 
পkকাল aবsােনর সময় ী ীঠাকুর aিধকাংশ সময় ভাবােবেগ িবhল হiয়া থািকেতন বিলয়া পদbেজ দশর্নািদ 
কিরেত পািরেতন না। পালিকেতi তাঁহােক যাiেত হiত। eমনিক যমুনােতo sােনর সময়o পালিকেত বিসয়া sান 
কিরেতন। 
 
কিলকাতা o পা র্বতর্ী sান 
 
        নােথর বাগান -- ei sান কিলকাতার েশাভাবাজার a েল aবিsত। েজয্  াতা রামকুমােরর সিহত 17 
বৎসর বয়েস গদাধর eখােন িকছুিদন িছেলন। 
 
        ঝামাপুকুর -- েগািবn চাটুেজয্র বািড় -- বািড়র িঠকানা 61 েবচু চয্াটাজর্ী sীট, কিলকতা-9। ei 
বািড়েত ী ীঠাকুর (তখন গদাধর) িকছুিদন বাস কিরয়া েদবেদবীর পূজা কিরেতন। বতর্মােন ঝামাপুকুের েয 
রাধাকৃে র মিnর আেছ, তখন ei মিnেরর রাধাকৃ  িবgহ েগািবn চাটুেজয্র বািড়েত পূজা পাiেতন। বািড়িট 
eকতলা eবং খুবi পুরাতন। 
 
        িদগmর িমেtর বািড় -- ঝামাপুকুের aবsান কােল গদাধর ei বািড়েত ৺নারায়ণ পূজা কিরেতন। েসজনয্ 
িনতয্i তাঁহােক eখােন আিসেত হiত। িদগmর িমেtর ei িবরাট pাসােদর aিধকাংশi িবkয় হiয়া িগয়ােছ। 
িদগmর িমেtর ei বািড়িট ‘ঝামাপুকুর রাজবািড়’ নােম খয্াত। িঠকানা: 1 নং ঝামাপুকুর েলন, কিল-9। 
 
        ঠনঠিনয়া কালীবািড় -- ঝামাপুকুের বাসকােল গদাধর ei মিnেরর মা িসেd রী কালী দশর্েন আিসেতন 
eবং েদবীেক গান নাiেতন। পরবতর্ী কােলo ei মিnের aেনকবার আিসয়া েদবীদশর্ন o পূজািদ িদয়ািছেলন। 
ei মিnর 1110 ব ােb মহাtা শ র েঘাষ কতৃর্ক pিতি ত। ei ভk শ র েঘাষi েদবীর মািটর মূিতর্র বদেল 
psর মূিতর্ sাপন কেরন। ী ীঠাকুেরর aনয্তম পাষর্দ sামী সুেবাধানnজী ei শ র েঘােষর pেপৗt। শ র 
েঘােষর বংশধরগণi eখন ei কালীমাতার েসবাiত। িঠকানা: 220।2 িবধান সরিণ, কিলকাতা - 6। 
 
        ঝামাপুকুর চতু াঠী -- 1852 ী ােb ঝামাপুকুের ছাtেদর পড়াiবার জনয্ রামকুমার (ঠাকুেরর েজয্  

াতা) ei েটাল বা চতু াঠী sাপন কেরন। সাংসািরক aভাব aনটেনর জনয্ তাঁহােক কিলকতায় আিসয়া ei 
কাজ কিরেত হiয়ািছল। বতর্মােন ei েটােলর েকান aিst নাi। েসi িভটােতi রাধাকৃে র মিnর sািপত হiয়া 
িনতয্পূজা হয়। িঠকানা -- 61 নং েবচু চয্াটাজর্ী sীট, কিলকাতা-9। 
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        ঠাকুেরর দাদার বাসা -- ei েবচু চয্াটাজর্ী sীেট eকi সািরেত eকটু পূেবর্ 3/4 িট বািড়র পের ঠাকুর 
দাদার সিহত eকi বাসােত থািকেতন। েখালার বািড় িছল। লাহােদর বািড়র িবপরীত িদেক রাsার utের uহা 
aবিsত িছল। eখন েস সব বািড় ভাি য়া বড় পাকা বািড় হiয়ােছ। 
 
        নকুর বাবাজীর েদাকান -- grpসাদ েচৗধুরী েলেনর ei েদাকােন ঠাকুর ঝামাপুকুের aবsানকােল 
aেনক সমেয় িগয়া বিসেতন। ৈব ব নকুড় বাবাজী কামারপুকুর a েলর েলাক িছেলন। 
 
        sামী সুেবাধানেnর বািড় -- ঝামাপুকুের aবsানকােল সুেবােধর (পরবতর্ী কােল ী ীঠাকুেরর aনয্তম 
পাষর্দ sামী সুেবাধানn) ঠনঠিনয়ার বািড়েত কেয়কবার িগয়ািছেলন। তখন সুেবােধর জn হয় নাi। পরবতর্ী কােল 
সুেবাধ ছাtাবsায় pথম দিkেণ ের ঠাকুেরর দশর্েনর জনয্ েগেল িতিন বিলয়ািছেলন, ‘যখন ঝামাপুকুের িছলুম 
েতােদর িসেd রী মিnর, েতােদর বািড়েত কতবার েগিছ। তুi তখন জnাসিন।’ pথেম ei বািড়র নmর িছল 23 
নং শ র েঘাষ েলন। eখন নmর হiয়ােছ 81 নং শ র েঘাষ েলন, কিলকাতা-9। ei বািড়িট েদাতলা o aিত 
pাচীন। ei বািড়েতi sামী সুেবাধানেnর জn হiয়ািছল। eখােনi ী ীঠাকুর আিসেতন। 
 
        ঈশানচnd মুেখাপাধয্ােয়র বািড় -- 19 নং েকশবচnd েসন sীট, ী ীঠাকুেরর ei বািড়েত diবার 

ভাগমন কিরয়ািছেলন। ঈশানবাবুর বািড়েত তাঁহার িdতীয় পুt ীশচেndর সিহত ঠাকুেরর আলাপ হiয়ািছল 25-
6-1884 তািরেখ। eখান হiেত ঠনঠিনয়ার শশধর পি তেক েদিখেত যান। 
 
        রােজndনাথ িমেtর বািড় -- grpসাদ েচৗধুরী েলেনর েমােড় 14 নং েবচু চয্াটাজর্ী sীট, কিল-9, 
ঠনঠেন, েবচু চয্াটাজর্ীর sীেট তাঁহার বািড়। 10-12-1881 তািরেখ ঠাকুর eখােন ভাগমন কিরয়া ভােব নৃতয্ভজন 
o ঈ রীয় pস  কিরয়ািছেলন। েকশবচnd েসনo oiিদন uপিsত িছেলন। 
 
        িবজয়কৃ  েগাsামীর বািড় -- 27 নং ঝামাপুকুর েলেনর ভাড়ািটয়া বািড়েত (েমছুয়া বাজার যাiেত 
বামিদেক) িবজয়কৃ  েগাsামী থািকেতন। তাঁহার aসুেখর সময় ঠাকুর তাঁহােক েদিখেত ei বািড়েত 
আিসয়ািছেলন। 
 
        নবিবধান bাhসমাজ, েমছুয়াবাজার -- 95 নং েকশবচnd েসন sীট, কিলকতা-9। eখােন ী ীঠাকুর 
pায়i আিসেতন। bাhসমােজর pিসd েনতা আচাযর্ েকশবচnd েসন তাঁহার aনুগামীেদর মেধয্ মত িবেরােধর ফেল 
1866 ী ােb পৃথক ভােব ভারতবষর্ীয় bাhসমাজ pিত া কেরন। iহার পরবতর্ী নামi নবিবধান bাhসমাজ। 
সমাজমিnরিট 1869 ী ােb িনিমর্ত। 
 
        েকশব েসনর বািড় -- ‘িলিল কেটজ’ (কমল কুিটর) -- েমছুয়াবাজার o সারকুলার েরােডর েমােড় 
iহা aবিsত। eখােন ঠাকুর কেয়কবার আিসয়ািছেলন। ei বািড়র uপেরর ঠাকুর ঘের ী ীঠাকুরেক েকশব 
সমাদের বসাiেতন। eiখােনi ী ীঠাকুেরর দ ায়মান aবsায় সমািধs ফেটা েতালা হয়। বতর্মান ঠাiকানা 
78/িব, আচাযর্ pফুlচnd েরাড, রাজাবাজার, কিল-9। 
 
        ড: িবহারীলাল ভাdড়ীর বািড় -- তাঁহার বািড় িছল কণর্oয়ািলস sীেট। ঠাকুর িসমলায় মেনােমাহন িমt 
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o রাম দেtর বািড়েত আিসেল ei েহািমoপয্ািথক িচিকৎসক তাঁহােক eকবার িনজ বািড়েত িকছুkেণর জনয্ 
লiয়া িগয়ািছেলন। 
 
        jান েচৗধুরীর বািড় -- িসমুিলয়ায় তাঁহার বািড়েত আেয়ািজত bাh সমােজর মেহাৎসব uপলেk 

ী ীঠাকুর ভাগমন কিরয়া েকশবািদ bাh ভkগেণর সে  1-1-1882 তািরেখ ঈ রীয় pস , নৃতয্ গীত iতয্ািদ 
কিরয়ািছেলন। 
 
        সাধারণ bাhসমাজ -- পি ত িশবনাথ শাstী, আচাযর্ িবজয়কৃ  pমুখ িবিশ  bাh েনতােদর pিতি ত 
ঠনঠেন a েল (211 িবধান সরণী) aবিsত। সাধারণ bাhসমােজ কেয়কবার ভাগমন কিরয়ািছেলন। নবিবধান 
তথা ভারতবষর্ীয় bাhসমােজর pিত াতা o েনতা েকশবচnd েসেনর সে  মতিবেরােধর ফেল 1878 ী ােb ei 
সাধারণ bাhসমােজর সৃি  eবং 1881 ী ােb সমাজমিnেরর pিত া। 
  
        বাdড়বাগােন ঈ রচnd িবদয্াসাগেরর বািড় -- বতর্মােন 36 নং িবদয্াসাগর sীট, কিলকাতা-9। 

ী ীঠাকুর eখােন মাsারমহাশেয়র সে  আিসয়ািছেলন। বতর্মােন েসi বািড়র পূবর্াবsা নাi। 
 
        বাdড়বাগােন নবেগাপাল েঘােষর বািড় -- ী ীঠাকুর তাঁহার বাdড় বাগেনর বািড়েত eকিদন 
মেহাৎসব uপলেk ভ পদাপর্ণ কিরয়ািছেলন eবং তাঁহােদর চ ীম েপ ভাগবত পাঠ পদাবলী কীতর্ন বণ কিরয়া 
কীতর্ন মেধয্ িtভ মুরলীধারী হiয়া aবsান কিরয়ািছেলন। নবেগাপালবাবু ঠাকুেরর েসiিদন ভুবনেমাহন rপ দশর্ন 
কিরয়ািছেলন। 
 
        আমহা র্ sীেট লং সােহেবর িগজর্া -- েহািল ি িনিট চাচর্ (বতর্মান িঠকানা 33/িব, রামেমাহন সরিণ।) 
মেধয্ কিলকাতার ৈবঠকখানা a েল ী ধেমর্র েpােট য্াn সmpদােয়র িবরাট িগজর্া। ভk মথুরবাবুর সিহত 

ীরামকৃ  eখােন ভাগমন কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর ীে র ভােব িতনিদন দিkেণ ের aবsােনর সময় প বটী 
তলায় যী  ীে র দশর্ন লাভ কেরন। তাঁহার শরীের যী র pেবশ পূবর্ক লীন হoয়া pতয্k কিরয়া িতিন সমািধs 
হন। ei সময় ৺জগদmার িনকট ী ান ভkেদর uপাসনা pতয্k কিরবার জনয্ আnিরক pাথর্না জানান eবং 
তাঁহােদর uপাসনা েদিখেত oi চােচর্ ভাগমন কেরন। ( ীমদশর্ন 11/5 d বয্) 
 
        কািছ বাগান (মািনকতলা) -- শয্ামবাজােরর িনকটবতর্ী কািছ বাগান নামক sােন ৈব বেদর ‘নবরিসক’ 
সmpদােয়র আখড়ায় ৈব দচরণ েগাsামী ঠাকুরেক eকবার লiয়া িগয়ািছেলন। eখানকার সািধকারা ঠাকুরেক 
iিndয় জয়ী িকনা পরীkা কিরেত agসর হiয়া তাঁহােক aটুট সহজ বিলয়া সmান েদখাiয়ািছেলন। 
 
        কাঁকুড়গািছ -- সুেরndনাথ িমেtর uদয্ানবাটী -- ী ীঠাকুর 16-12-1883 তািরেখ রামবাবুর uদয্ানবাটী 
হiয়া eখােন আিসয়ািছেলন। বতর্মােন eisােন সাধারেণর বসিত sাপন হiয়ােছ। 15-6-1884 ী ােb ei 
বাগােন মেহাৎসেব ভkগণসে  ী ীঠাকুর সংকীতর্ন বণ কিরয়া ভাবািব  হiয়ািছেলন। iহার িবs ৃত বণর্না 
কথামৃেত আেছ। 
 
        রামচnd দেtর uদয্ানবাটী (েযােগাদয্ান মঠ) -- রামচnd দেtর pিতি ত ei সাধন েkেt 

ী ীঠাকুেরর পূত েদহািs 1886 ী ােb জnা মী িদবেস সংরিkত হয়। ী ীঠাকুর eখােন 26-12-1883 
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ী ােb আিসয়ািছেলন। গািড় হiেত aবতরণ কিরয়া সবর্pথম ঠাকুর তুলসী কানন দশর্ন কেরন eবং জায়গািট 
ঈ র িচnার পেk pকৃ  sান বিলয়া aিভমত pকাশ কেরন। eখােন রামবাবুর pদt ফল o িম াn ঠাকুর 
ভkগণসহ gহণ কেরন। বতর্মােন iহা েবলুড় মেঠর eকিট শাখা েকnd -- িঠকানা ীরামকৃ  েযােগাদয্ান মঠ, 7 
নং েযােগাদয্ান েলন, কাঁকুড়গািছ, কিল-54। 
 
        রাজাবাজার -- িশবনাথ শাstীর বািড় -- 16-9-1984 তািরেখ িশবনােথর বািড়েত গমন কিরয়া তাঁহার 
েদখা না পাoয়ায় ী ীঠাকুর সাধারণ bাhসমাজ মিnের aেপkা কিরয়ািছেলন eবং bাhভkগেণর সে  ঈ রীয় 
pস  কিরয়ািছেলন। িকnt েসiিদন িশবনােথর সে  েদখা হয় নাi। 
 
        পটলডা া -- ভূধর চে াপাধয্ােয়র বািড় -- কেলজ sীেট, পি ত শশধর ei বািড়েত aবsানকােল 

ী ীঠাকুর ঈশান মুেখাপাধয্ােয়র ঠনঠিনয়ার বািড় হiেত পি তেক েদিখবার জনয্ আিসয়ািছেলন। 
 
        েমছুয়াবাজার -- লছমী বাঈ-eর বািড় -- রানী রাসমিণ o মথুরবাবু ী ীঠাকুেরর সাধনকােল তাঁহােক 
পরীkা কিরবার জনয্ লছমী বাঈ pমুখ সুnরী বারনারীকুেলর সাহােযয্ ঠাকুরেক pথেম দিkেণ ের eবং পের 
কিলকতারা েমছুয়াবাজার পlীর eক গৃেহ pেলািভত কিরবার েচ া কিরয়ািছেলন। ী ীঠাকুর eiসব নারীেদর 
মেধয্ জগnাতােক েদিখয়া ‘মা’ ‘মা’ বিলয়া বাহয্েচতনা হারাiয়ািছেলন। iহােত ei সব নারীর মেধয্ বাৎসলয্ 
ভােবর স ার হয় eবং তাহারা ঠাকুেরর িনকট kমা pাথর্না o তাঁহােক pণাম পূবর্ক চিলয়া িগয়ািছল। 
 
        েগঁড়াতলার মসিজদ -- িঠকানা 182 নং িচtর ন eিভিনu, কিল-7, মধয্ কিলকতার ei মসিজেদ 

ী ীঠাকুেরর eকিট আকিsক ঘটনায় eকিদন ভাগমন হiয়ািছল। ভk মnথনাথ েঘাষ ei ঘটনার pতয্kদশর্ী। 
eকিদন সnয্ার সমেয় ei মসিজেদর সmুেখ দাঁড়াiয়া eকজন মুসলমান ফিকর েpেমর সিহত বয্াকুলভােব 
ডািকেতিছেলন, ‘পয্াের, আ যাo, আ যাo।’ ei সমেয় িতিন েদেখন ঠাকুর eকিট ভাড়ািটয়া গািড় হiেত নািময়াi 
েদৗড়াiয়া ফিকরেক আিল ন কেরন। di জেনi েবশ িকছুkণ আিল নবd হiয়ািছেলন। গািড়িটেত ঠাকুর 

াতু ুt রামলাল সহ কালীঘাট হiেত মা-কালীেক দশর্ন কিরয়া িফিরেতিছেলন। ei মসিজদিট শতািধক বছেরর 
pাচীন eবং eলাকািটর বতর্মান নাম কলাবাগান। iহা aবা ালী মুসলমান ভkগণ কতৃর্ক পিরচািলত। 
 
        িসমুিলয়া -- নেরndনােথর বািড় -- ী ীঠাকুর 3 নং েগৗরেমাহন মুখাj র্ী sীেটর নেরndনােথর ei 
ৈপতৃক বািড়েত তাঁহােক মােঝ মােঝ েদিখেত o েখাঁজখবর লiেত আিসেতন। মেহndনাথ দেtর রচনা হiেত জানা 
যায় ঠাকুর কখনo ei গৃেহ pেবশ কেরন নাi। িকnt লাটু মহারাজ o মাsারমহাশেয়র মেত ঠাকুর নেরেndর বািড় 
আিসয়ািছেলন -- লাটু মহারাজ সে  িছেলন। 
 
        নেরেndর মাতামহীর বািড় -- নেরেndর ৈপতৃক বাটীর িনকেট 7 নং রামতনু বসু েলেন তাঁহার মাতামহীর 
বাটীেত ঠাকুর বhবার ভগমন কিরয়ািছেলন। নেরndনাথ ei বািড়েত েদাতলায় িনজর্ন eকিট েছাট ঘের েলখাপড়া 
o গান বাজনার uেdেশয্ থািকেতন। 
 
        রাজেমাহেনর বািড় -- 1882 ী ােbর 16i নেভmর সnয্ার িকছু পের ী ীঠাকুর িসমুিলয়ায় 
রাজেমাহেনর বািড়েত নেরnd pভৃিত যুবকেদর bাhসমােজর uপাসনা েদিখেত আিসয়ািছেলন। ী ীঠাকুর 
যুবকেদর uপাসনা েদিখয়া রাজেমাহেনর বািড়েত জলেযাগ কেরন। 
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        রামচnd দেtর বািড় -- িসমুিলয়ার 11, মধু রায় েলেনর ei বািড়েত ী ীঠাকুরেক ৈবশাখী পূিণর্মায় 
রামবাবু pথম লiয়া আেসন। তখন হiেত pিতবৎসর eiিদেন ভkেদর লiয়া uৎসব কিরেতন। eতdয্তীত 
বhবার ী ীঠাকুর ei বািড়েত আিসয়া ভkসে  কীতর্ন, ভাগবত পাঠ বণ o ভিkমূলক গান বণ কিরয়া ভাবs 
হiয়ােছন। ভগবৎ pসে  ভkেদর udীিপত কিরয়ােছন o ভkসে  আনেn আহারািদ কিরয়ােছন। বতর্মােন e 
বািড়র িচh নাi। akেফাডর্ িমশেনর িপছেন e বািড় ভাি য়া রাsা হiয়ােছ। 
 
        সুেরnd িমেtর বািড় -- িসমুিলয়ােত নেরndনােথর বািড়র কােছi, েগৗরেমাহন মুখাজর্ী েলেনর সংসেg 
(akেফাডর্ িমশেনর িপছেন) সুেরndনাথ িমেtর বািড়েত ী ীঠাকুর আগমন কিরয়ািছেলন। e বািড়িটo ভা া 
হiয়ােছ। 
 
        মেনােমাহন িমেtর বািড় -- 23 নং িসমুিলয়া sীেটর ei বািড়েত ী ীঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন। 
3-12-1881 তািরেখ ei বািড়েত েকশব েসন o aনয্ানয্ ভkেদর সে  ভগবৎ pস  o কীতর্নানেnর পের 
আহারািদ কিরয়ািছেলন -- কথামৃেতর পিরিশে  iহার িববরণ আেছ। কিলকাতায় আিসেল eখােন ী ীঠাকুর 
িকছুkণ িব াম কিরয়া aনয্t যাiেতন। বতর্মােন বািড়িটর হsাnর হiয়ােছ। 
 
        মেহnd েগাsামীর বািড় -- (বতর্মােন 40/41 নং মেহnd েগাsামী েলন): ীম দশর্ন -- 15শ খে  

ী ীঠাকুেরর ei বািড়েত ভাগমেনর কথা uিlিখত আেছ। ei বািড়েত পাঁচশত বৎসেরর pাচীন েগৗর-িনতাi 
িবgেহর পালাkেম েসবা আেছ। মেহnd েগাsামী িনতয্ানেnর বংশধর। খড়দেহ তাঁহােদর pাচীন বািড়। ী ীঠাকুর 
েগার-িনতাi িবgহ দশর্েন আিসয়ািছেলন। 
 
        হািতবাগান -- মেহnd মুখুেjর ময়দার কল -- sার িথেয়টাের ৈচতানয্লীলা দশর্েনর জেনয্ মেহnd 
মুখুেjর ময়দার কেল ী ীঠাকুর 21-9-1884 তািরেখ আিসয়া িকছুkণ িব াম কিরয়ািছেলন। িথেয়টাের 
aিভনয় দশর্েনর পর দিkেণ ের িফিরবার পেথ eখােন মেহndবাবু ী ীঠাকুরেক সযেt খাoয়াiয়ািছেলন। 
 
        শয্ামপকুুর -- কােpন িব নাথ uপাধয্ােয়র বািড় -- 25, শয্ামপুকুর sীেট তাঁহার বািড়েত 

ী ীঠাকুরেক aেনকবার লiয়া িগয়া েসবা কিরয়ািছেলন। sামী-stী uভেয়i ভk িছেলন। তাঁহােদর িনকট ভগবৎ 
pস  কিরয়া ী ীঠাকুর তাঁহােদর িবেশষ কৃপা কিরয়ািছেলন। ভkেদর িনকট ী ীঠাকুর তাঁহােদর েসবার pশংসা 
কিরয়ােছন। 
 
        কালীপদ েঘােষর বািড় -- 20, শয্ামপুকুর sীট। ei বািড়েত ী ীঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন পঁুিথেত 
uিlিখত আেছ। দিkেণ ের eকিদন কালীপদ uপিsত হiেল, ী ীঠাকুর কিলকতায় যাoয়ার icা pকাশ কেরন। 
তখনi েনৗকায় কিরয়া ঠাকুর লাটুর সে  রoনা হন। পেথ গ াবেk কালীপদর িজhায় মnt িলিখয়া িদয়া তাঁহােক 
কৃপা কেরন eবং তাঁহার বািড়েত ভাগমন কেরন। ৺শয্ামা পূজা িদবেস pিত বৎসর ei বািড়েত ী ীঠাকুেরর 
sরেণাৎসব হয়। 
 
        শয্ামপকুুর বাটী -- েগাকুল ভ াচােযর্র ৈবঠকখানা, 55 নং শয্ামপুকুর sীট। গলার aসুেখর িচিকৎসার 
জনয্ ী ীঠাকুর ei বািড়েত 2-10-1885 তাং হiেত 10-12-1885 পযর্n 70 িদন িছেলন। ei সময়কার 
বারিদেনর িববরণ কথামৃেত uিlিখত আেছ। ei বািড় কালীপদ েঘােষর pেচ ায় ভাড়া লoয়া হiয়ািছল। 
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        pাণকৃ  মুেখাপাধয্ােয়র বািড় -- 40 রামধন িমt েলন, কিলকাতা-4, 1882 ী ােbর 2রা eিpল 

ী ীঠাকুর ভkসে  ei বািড়েত আিসয়া মধয্ােh েসবা gহণ কিরয়ািছেলন। তৎপের ভগবৎpস  কেরন। 
 
        শয্ামপকুুের িবদয্াসাগেরর sুল -- ei েমে াপিলটন sুল শয্ামবাজার পাঁচ মাথার েমােড়র aনিতদূের 
aবিsত। গেড়র মােঠ সাকর্াস েদিখেত যাoয়ার পেথ ী ীঠাকুর মাsারমহাশয়েক ei sুল হiেত গািড়েত তুিলয়া 
লiয়ািছেলন (15-11-1882) 
 
        িগিরশচnd েঘােষর বািড় -- ei বািড়র পুরােনা নmর িছল, 23 নং েবাস পাড়া েলন। বতর্মােন iহার pায় 
সবটাi ভাি য়া নূতন রাsা ‘িগিরশ eিভিনu’ ৈতয়ারী হiয়ােছ। বািড়িটর চািরিদেকi রাsা। মাঝখােন dীেপর মেতা 
সামানয্ eকটু aংেশর সংsার কিরয়া িগিরশ েমেমািরয়াল নােম eকিট পাঠাগার েদাতলায় sাপন করা হiয়ােছ। 
pাচীর িদয়া েঘরা জায়গািটেত িগিরশচেndর দ ায়মান পূণর্বয়ব মূিতর্ দিkণাসয্ aবsায় sািপত। বতর্মান িঠকানা: 
“িগিরশ সমৃিতমিnর”, িগিরশ aয্ািভিনu, বাগবাজার, কিল-3। ী ীঠাকুর ei বািড়েত কেয়কবার ভাগমন 
কিরয়ািছেলন। 
 
        বলরাম বসুর বািড় -- ‘বলরাম মিnর’ নােম বতর্মােন খয্াত। ী ীঠাকুর শতািধকবার ei বািড়েত 

ভাগমন কিরয়া মেধয্ মেধয্ রািt বাস কিরয়ােছন। ভkসে  িমলন, বলরােমর d an gহণ, রথযাtা uৎসেব 
সংকীতর্ন, িবিভn সমেয় ঈ রীয় pস , ভাবােবেশ ভkেদর pিত কৃপা, সমািধ, pভৃিত ী ীঠাকুেরর বhলীলা ei 
বািড়েতi pকিটত হiয়ািছল। ঠাকুর ei বািড়েক তাঁর ‘েকlা’ বিলেতন। বতর্মােন ei বািড়িটর বিহর্ভাগ রামকৃ  
মেঠর সাধুেদর dারা গিঠত পৃথক াsীগেণর পিরচালনাধীন। িঠকানা -- 7 নং িগিরশ aয্ািভিনu, কিল-3। 
 
        চুিনলাল বসুর বািড় -- 58িব, রামকাn েবাস sীট। ei বািড়েত ী ীঠাকুর আিসয়ািছেলন -- 
ভkমািলকা 2য় খে  uিlিখত আেছ। 
 
        নnলাল বসুর বািড় -- বতর্মান িঠকানা -- 9 নং প পিত বসু েলন, বাগবাজার, কিলকাতা-3। ei 
বািড়েত aেনক েদব-েদবীর ছিব আেছ িনয়া ী ীঠাকুর 28-7-1885 তািরেখ eখােন আেসন o ছিবgিল 
েদিখয়া pশংসা কেরন। 
 
        দীননাথ বসুর বািড় -- বতর্মান িঠকানা 47/e, েবাস পাড়া েলন, বাগবাজার, কিলকাতা-3। sামী 
aখ ানnজীর ‘sৃিত কথা’ gেn uিlিখত আেছ ী ীঠাকুর ei বািড়েত েকশবচnd েসন o aনয্ানয্ bাhভkেদর 
সে  ভাগমন কিরয়ািছেলন। েস সময় hদয়, ী ীঠাকুেরর েসবক o স ী, তাঁহার সে  িছেলন। ei গৃেহ িকেশার 
গ াধর o হিরনাথ তাঁহােক দশর্ন কিরয়ািছেলন। 
 
        কালীনাথ বসুর বািড় -- দীননাথ বসুর কিন  সেহাদর কালীনােথর 13/1, েবাস পাড়া েলেনর বািড়েত 

ী ীঠাকুর েকশববাবু o aনয্ানয্েদর সে  eকiিদেন আিসয়ািছেলন। বতর্মােন বািড়িট হsাnিরত হiয়া নূতন rপ 
ধারণ কিরয়ােছ। িঠকানা -- 6/e, নবীন সরকার েলন, বাগবাজার, কিলকাতা-3। 
 
        েযাগীন মা-র বািড় -- 28-7-1885 তািরেখ েগালাপ মা-র বািড় হiেত ী ীঠাকুর ভkসে  ei 
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বািড়েত ভাগমন কেরন। বািড়িট আেগ eক তলা িছল, eখন িতনতলা হiয়ােছ। িঠকানা -- 59িব, বাগবাজার 
sীট, কিলকাতা-3। 
 
        দীনানাথ মুেখাপাধয্ােয়র বািড় -- বাগবাজার পুেলর কােছ ei বািড়েত দীননােথর ভিkর কথা িনয়া 

ী ীঠাকুর মথুরবাবুর সে  গািড় কিরয়া আিসয়ািছেলন। িকnt  বতর্মােন ei বািড়র েকান সnান জানা যায় না। 
 
        গ াতীের নূতন বািড় -- বাগবাজাের dগর্াচরণ মুখাজর্ী sীেটর ei eকতলা ভাড়া বািড়েত ী ীঠাকুেরর 
িচিকৎসার জনয্ দিkেণ র হiেত ভkগণ তাঁহােক লiয়া আেসন। িকnt pশs uদয্ােনর মুk বায়ুেত থািকেত 
aভয্s ঠাকুর oi sl পিরসর বাটীেত pেবশ কিরয়াi oi sােন বাস কিরেত পািরেবন না বিলয়া তৎkণাৎ 
পদbেজ বলরাম বসুর ভবেন চিলয়া যান। 
 
         ৺িসেd রী মিnর, বাগবাজার -- ী ীঠাকুর ei মিnের আিসয়ািছেলন। -- ীম-দশর্ন 15শ খে  
uিlিখত আেছ। 
 
         ৺মদনেমাহন মিnর, বাগবাজার -- ei মিnর দশর্েন ী ীঠাকুর আগমেনর কথা ীম-দশর্েন (15শ 
খে ) uিlিখত আেছ। 
 
        কিবরাজ গ াpসাদ েসেনর বািড় -- 9/1 কুমারটুিল sীট, কিলকাতা-5, িবখয্াত কিবরাজ গ াpসাদ 
েসেনর ei বািড়েত ীরামকৃ  িচিকৎসার জনয্ আিসয়ািছেলন। 
 
        aধরলাল েসেনর বািড় -- বতর্মান িঠকানা -- 97িব, েবিনয়ােটালা sীট; েশাভাবাজার, কিলকতা-5। 

ী ীঠাকুর ei বািড়েত ভkসে  anত 9 বার ভাগমন কিরয়ািছেলন (কথামৃেতর িববরণ aনুযায়ী)। ei 
বািড়েত সািহতয্ সmাট বি মচেndর সিহত তাঁহার সাkাৎ o ভগবৎ pস  হiয়ািছল। ভkসে  কীতর্ন, ভগবৎ 
pস , সমািধs হoয়া o আহার করার কথা কথামৃেত uিlিখত আেছ। 
 
        নnনবাগান, কাশী র িমেtর বািড় -- েg sীেট 2-5-1883 তািরেখ আিদ bাhসমাজভুk কাশী র 
িমেtর ei বািড়েত bাhসমােজর uৎসেব ী ীঠাকুর ভাগমন কিরয়ািছেলন। ei uৎসেব রবীndনাথ ঠাকুর 
pভৃিত ঠাকুর বংেশর ভkগণ uপিsত িছেলন। 
 
        ডাkার dগর্াচরণ বেnয্াপাধয্ােয়র বািড় -- কিলকতার নতুন বাজােরর িনকট তাঁহার বািড় িছল। 

ী ীঠাকুেরর গলেরােগর pথম aবsায় ei ডাkােরর বািড়েত েগালাপ-মা, লাটু o কালী দিkেণ র হiেত 
েনৗকােযােগ ী ীঠাকুরেক েদখাiেত লiয়া আিসয়ািছেলন -- পঁুিথেত uহার uেlখ আেছ। 
 
        েদেবndনাথ মজুমদােরর বাসা বািড় -- িনমু েগাsামী েলেনর ei বািড়েত 6-4-1885 তািরেখ 

ী ীঠাকুর ভkসে  ভাগমন পূবর্ক কীতর্নানেn সমািধs হন। পের ভগবৎpস  কিরয়া জলেযাগ কেরন। 
ৈচtমােসর aসতn গরেম কুলিপ খাiয়া আনn কিরয়ািছেলন। 
 
        েকাmানী বাগান -- বতর্মােন রবীndকানন -- পঁুিথেত ‘িবডন-বাগান’ নােম uিlিখত। ডা: dগর্াচরণ 
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বেnয্াপাধয্ায়েক গলেরােগর pথম aবsায় েদখােনার পের ী ীঠাকুর, েগালাপ-মা, লাটু o কালীর সিহত ei 
বাগােন দশর্েন আিসয়ািছেলন। নানাpকােরর বৃkলতা, িসেমেn িতলক িচt আঁকা, িতলেকর মালা iতয্ািদ েদিখেত 
েদিখেত েবলা 1৷৷টার সময় তাঁহারা েনৗকােযােগ pতয্াবতর্ন কেরন। 
 
        sার িথেয়টার -- 68 নং িবডন sীট। কথামৃেত আেছ 21-9-1884 তািরেখ ী ীঠাকুর ভkসে  eখােন 
‘ৈচতনয্লীলা’ দশর্ন, 18-12-1884 তািরেখ phাদ চিরt eবং 25-2-1885 তািরেখ বৃষেকতু aিভনয় দশর্েন 

ভাগমন কিরয়ািছেলন। িবডন sীেটর ei র ম  পের eমােরl িথেয়টার o kািসক িথেয়টােরর আিভনয় হiত। 
পের েকািহনূর o মেনােমাহন িথেয়টার eখােন হয়। 
 
        গরানহাটা -- বতর্মান িনমতলা sীট -- ৈব ব সাধুেদর আখড়ায় ষড়ভুজ মহাpভুর দশর্ন কিরেত 

ী ীঠাকুর 16-11-1882 তািরেখ ৈবকােল eখােন আিসয়ািছেলন। 
 
        হাটেখালা -- বােরায়ারী েমলায় eকিদন সকােল নীলকে র ভিkমাখা কৃ লীলা গীত িনেত ী ীঠাকুর 
ভkগণ সে  িগয়ািছেলন -- পঁুিথেত iহার uেlখ আেছ। 
 
        পাথুিরয়াঘাটায় মহারাজা যতীndেমাহন ঠাকুেরর বািড় -- কােpেনর সে  ei বািড়েত ী ীঠাকুর 
আিসয়ািছেলন। পূেবর্ eকবার যতীndেমাহেনর সে  যdলাল মিlেকর দিkেণ েরর বাগােন েদখা o তাঁহার সে  
‘ঈ র িচnা করাi কতর্বয্’ িবষেয় কতাবাতর্া হiয়ািছল। ী ীঠাকুেরর আগমন িদবেস যতীndেমাহেনর কিন  াতা 
েসৗরীndেমাহেনর সিহত কথাবাতর্া তাঁহার বািড়েতi হয়। িকnt যতীndেমাহন ‘গলার েবদনার কথা’ জানাiয়া েদখা 
কেরন নাi। 15-10-1882 তািরেখ কথামৃেত iহার uেlখ আেছ। 
 
        যdলাল মিlেকর বািড় -- 67 পাথুিরয়া ঘাটা sীট, কিলকাতা-6। ei বািড়েত ী ীঠাকুর মিlকেদর 
কুলেদবী ৺িসংহবািহনী দশর্ন কিরেত আিসেতন। 
 
        েখলাৎ েঘােষর বািড় -- িঠকানা 47, পাথুিরয়া ঘাটা sীট, কিলকতা-6। 21-7-1883 তািরেখ 

ী ীঠাকুর রািt 10টার সময় ei বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। েখলাৎ েঘােষর সmnী eক pবীণ ৈব ব 
ভেkর আgেহ ী ীঠাকুর eখােন আগমন কেরন। কথামেৃত iহার uেlখ আেছ। ei ৈব ব ভেkর নাম জানা 
িগয়ােছ ীিনতয্ানn িসংহ; তাঁহার বািড়র িঠকানা িনতয্ানn ধাম, 38/8, েবাস পাড়া েলন, বাগবাজার। 
 
        জয়েগাপাল েসেনর বািড় -- মাথাঘষা গিল -- বতর্মােন রতন সরকার েsায়ার, বড় বাজার, 28-11-
1883 তািরেখ সnয্ায় ী ীঠাকুর ei বািড়েত ভkসে  ভাগমন, ভগবৎ pস  o ভজন কিরয়া গৃহs ভkেদর 
uৎসাহ িদয়ািছেলন -- কথামৃেত iহার uেlখ আেছ। iঁহার েবলঘিরয়ার uদয্ান বািটেত (8নং িব িট েরাড) ঠাকুর 
uপিsত হiয়া েকশবচnd েসেনর সিহত সাkাৎ o আলাপ কিরয়ািছেলন। 
 
        েজাড়াসাঁেকা -- মহিষর্ েদেবndনাথ ঠাকুেরর বািড় -- বতর্মান িঠকানা 6/4, dারকানাথ ঠাকুর েরাড, 
কিলকাতা-7। মথুরবাবুর সে  ী ীঠাকুর ei বািড়েত মহিষর্র সে  েদখা কিরেত আিসয়ািছেলন। িঠক েকান ঘের 
সাkাৎ হiয়ািছল তাহা eখন জানা যায় না। 26-10-1884 তািরেখ কথামেৃত ei pস  আেছ। বতর্মােন ei 
বািড়িট o aনয্ানয্ বািড়gিল রবীnd েসাসাiিট o রবীnd-ভারতী িব িবদয্ালেয়র কমর্ েকnd। 
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        আিদ bাhসমাজ -- বতর্মান িঠকানা -- 55/1 রবীnd সরিণ, কিলকাতা-7। 1864 ী ােb মথুরবাবুর 
সিহত ী ীঠাকুর eখােন আিসয়া েকশব েসনেক েবদীর uপর ধয্ানs aবsায় েদিখয়ািছেলন। 
 
        েজাড়াসাঁেকা হিরসভা -- ী ীঠাকুর eখােন কীতর্ন িনেত আিসয়ািছেলন। 18-12--1883 তািরেখ 
িতিন sমূেখ তাঁহার সমািধs aবsায় েদহতয্ােগর সmাবনার কথা uেlখ কিরয়ািছেলন। 
 
        কাঁসািরপাড়া হিরভিk pদািয়নী সভা -- ডিbu িস বনাজর্ী sীট -- 13-5-1883 তািরেখ ী ীঠাকুর 
ei সভার বািষর্ক uৎসেব মেনাহর সাঁi-eর ‘মান’ পালা-গান িনেত ভাগমন কিরয়ািছেলন। 
 
        বড়বাজার -- মােরায়াড়ী ভেkর বািড় -- 12 নং মিlক sীট। 20-10-1884 তািরেখ েদoয়ািলর 
uৎসেবর সময় মােরায়াড়ী ভkেদর anকূট uৎসেব ী ীঠাকুর ভkসে  eখােন আিসয়ািছেলন। oiিদন 
ময়ূরমুকুটধারী-িবgহ দশর্ন o pসাদ gহণ কিরয়ািছেলন। 
 
        মিণলাল মিlেকর বািড় -- বতর্মান িঠকানা 82 নং eবং 120 নং রবীnd সরিণ, কিলকাতা-7। িসঁdিরয়া 
পটীর bাhসমােজর সাংবৎসিরক মেহাৎসেব ী ীঠাকুর 26-11-1882 eবং 26-11-1883 তািরেখ eখােন 

ভাগমন কিরয়া bাhভkেদর সিহত ভগবৎ pস  o আহারািদ কিরয়ািছেলন। বতর্মােন ei বািড়িট ৈজন মিnর। 
বািড়িটর সmুেখর aংশ েদাতলায় েযখােন ী ীঠাকুর আিসয়া িছেলন সংsার করার পর -- eখনo আেছ। 
 
        কলুেটালা: েকশব েসেনর াতা নবীন েসেনর বািড় -- ei বািড়েত ী ীঠাকুর anত diবার 
আিসয়ািছেলন -- কথামৃেত uিlিখত আেছ। 1875 - 1877 ী ােbর মেধয্ েকান eকিদন hদেয়র সে  
আিসয়ািছেলন eকথা 28-5-1884 তািরেখর িববরেণ কথামেৃত আেছ। eতdয্তীত 4-10-1884 তািরেখ 
েকাজাগরী পূিণর্মার িদন েকশেবর মাতাঠাকুরানীর িনমntেণ ভkসে  কীতর্নানn কিরয়া আহার gহণ কিরয়ািছেলন। 
বতর্মােন ei বািড়িট হsাnিরত হiয়ােছ। aিত জীণর্ aবsায় eকতলায় eকিট ঘর মাt আেছ। বতর্মান িঠকানা 
122িস, িচtর ন aয্ািভিনu, কিলকাতা-73। 
 
        কলুেটালার হিরসভা -- ী ীঠাকুর ei হিরসভায় িনমিntত হiয়া hদেয়র সে  ভাগবত পাঠ িনেত 
আিসয়ািছেলন। পাঠ িনেত িনেত ভােব আtহারা হiয়া ীৈচতেনয্র আসেন সমািধs aবsায় দ ায়মান হন। 
বতর্মান িঠকানা -- কলুেটালা হিরভিk pদািয়নী সভা, 32-e িফয়ারs েলন, কিলকাতা-73। 
 
        রাধাবাজার েব ল ফেটাgােফর sুিডo -- ী ীঠাকুরেক সুেরndনাথ িমt eখােন ফেটা েতালা িকrেপ 
হয় েদখাiবার পর ী ীঠাকুেরর দ ায়মান o সমািধs aবsায় ফেটা েতােলন। 
 
        েতিলপাড়া -- েছাট নেরেনর বািড় -- িঠকানা 33/e, েতিলপাড়া েলন, কিলকাতা-4। ী ীঠাকুর ei 
বািড়েত ভাগমন কিরয়ািছেলন। 13-6-1885 তািরেখ কথামৃেত iহার uেlখ আেছ। 
 
        শাখঁাির েটালা -- ডা: মেহndলাল সরকােরর বািড় -- িঠকানা -- 15 নং, মেহnd সরকার sীট, 
কিলকাতা-12। ী ীঠাকুেরর িচিকৎসার জনয্ শাঁখাির েটালার ডা: সরকােরর ei বািড়েত তাঁহােক লiয়া যাoয়া 



sান-পিরচয় 

www.ramakrishnavivekananda.info 
 

হiয়ািছল। রামচnd দেtর ‘ ীরামকৃ  পরমহংসেদেবর জীবন বৃtাn’ gেn (21শ পিরেcদ) iহার uেlখ আেছ। 
 
        িসঁdিরয়া পটী কাশীনাথ মিlেকর ঠাকুর বািড় -- বতর্মান িঠকানা -- 14, মহাtা গাnী েরাড, কিল-
7। 
 
        কাশীনাথ মিlেকর ei ঠাকুর বািড়েত পালাkেম পূিজতা ৺িসংহবািহনী েদবীেক দশর্ন কিরেত ী ীঠাকুর 
eকবার আিসয়ািছেলন। চাষা-েধাপা পাড়ার মিlকেদর আর eক শিরেকর বািড়েতo ী ীঠাকুর ei েদবী দশর্েন 
িগয়ািছেলন -- কথামৃেত iহা uিlিখত আেছ। 
 
        জানবাজার রানী রাসমিণর বািড় -- বতর্মান িঠকানা -- 13 নং, রানী রাসমিণ েরাড, কিলকাতা-87, 
জানবাজাের রানীর বািড়েত আিসেল ঠাকুর ীরামকৃ  ei েদাতলা বািড়িটেত বাস কিরেতন। তাঁহার বয্বhত 
খাটিট eখনo আেছ। মথুরবাবুর pবলভিk িব ােসর ফেল ী ীঠাকুরেক aিধক সময় িনকেট পাiবার আকাkায় 
তাঁহােক দিkেণ র হiেত লiয়া আিসয়া দীঘর্কাল েসবা কিরেতন। eকেt আহার, িবহার, eমনিক eকi কেk 
শয়ন পযর্n কিরয়ােছন। ী ীঠাকুেরর সখীভাব সাধন কােল eখােন aনুি ত aেনক ঘটনার িববরণ ‘লীলাpসে ’ 
আেছ। 
 
        ময়দান a ল -- গেড়র মাঠ -- ী ীঠাকুর diবার eখােন আসার কথা কথামেৃত uেlখ আেছ। 21-9-
1884 তািরেখর িববরেণ আেছ eকবার েবলুন uড়ােনা েদিখেত আিসয়া eকিট সােহেবর েছেলেক িtভ  হiয়া 
গােছ েহলান েদoয়া aবsায় েদিখয়া ীকৃে র udীপন হoয়ায় িতিন সমািধs হiয়ািছেলন। িdতীয়বার 15-11-
1882 তািরেখ uiলসন সাকর্াস েদিখেত আিসয়ািছেলন। 
 
        লাটসােহেবর বািড় -- বতর্মােন পি মবে র রাজয্পােলর বাসভবন। ময়দােবর utের ছয় eকর িবs ৃত 
জায়গােত iহা aবিsত। কিলকাতায় ী ীঠাকুর আিসেল hদয় তাঁহােক বড় বড় থামoয়ালা ei বািড় েদখান। 

ী ীঠাকুর বিলয়ািছেলন, ‘মা েদিখেয় িদেলন, কতকgিল মািটর iট uচুঁ কের সাজােনা।’ 9-3-1884 তািরেখ 
কথামৃেত iহার uেlখ আেছ। 
 
        েফাটর্ uiিলয়াম -- রাজা তৃতীয় uiিলয়েমর নােম কিলকাতার ei েকlা গ ার পূবর্তীের aবিsত। iহা 
aসম a ভুজাকৃিতর। আয়তন 5 বগর্ িকেলািমটার। iহার astাগার িবেশষ d বয্। মথুরবাবুর সিহত ী ীঠাকুর ei 
েকlা েদিখয়ািছেলন। কথামৃেত 25-5-1884 তািরেখ iহার uেlখ আেছ। সংসারীর পেk ঈ েরর সাধন গৃেহ 
থািকয়াi সুিবধাজনক। ei pসে  গৃহেক েকlার সে  তুলনা কিরয়া বিলয়ােছন, েযমন েকlা হiেত যুd কিরেল 
েকlার aেনক সাহাযয্ পাoয়া যায়। পঁুিথেত আেছ মথুরবাবুর সে  িফটন গািড়েত ী ীঠাকুরেক আিসেত দশর্ন 
কিরয়া িশখ ৈসনয্রা iংেরজ েসনাধয্েkর aধীেন েকlািভমেুখ গমন কােল পেথ astশst তয্াগ কিরয়া iuিনফমর্ 
পরা aবsােতi ‘জয় gr’ বিলয়া তাঁহােক ভুলুি ত হiয়া pণাম কিরয়ািছল। েসনাধয্k তাঁহার aনুমিত বয্তীত 
তাহােদর erপ কােজর জনয্ p  কিরেল, তাহারা utর িদয়ািছল iহাi িশখেদর grদশর্েন grর pিত dা 
জানােনার িচরাচিরত রীিত। ‘েকlা’ শbিটর বয্বহার ী ীঠাকুর কেয়কেkেt কিরয়ােছন। দিkেণ র কালীবািড়েক 
‘মা কালীর েকlা’ o বলরাম ভবনেক তাঁহার িdতীয় েকlা বিলয়া aিভিহত কিরয়ািছেলন। 
 
        eিশয়ািটক েসাসাiিট o যাdঘর -- তখনকার েব ল সুpীম েকােটর্র eক িবচারপিত সয্ার uiিলয়াম 
েজানs 1784 ী ােbর 15i জানুয়াির ভারেত ঐিতহািসক গেবষণার জনয্ ei েসাসাiিট sাপন কেরন। eখােন 
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eিশয়ার aেনক মূলয্বান ঐিতহািসক gn o পা িুলিপ eবং ptতtt, নৃতtt o pািণতেttর িনদশর্ন সংগৃহীত হয় 
তাঁহারi pেচ ায়। pথমত egিলেক ol সুpীম েকােটর্ o িবিভn sােন ভাড়া বািড়েত রাখা হয়, পের 1808 

ী ােb পাকর্ sীেট েসাসাiিটর নবিনিমর্ত ভবেন sায়ী ভােব রাখা হয়। 1829 ী াb হiেত ভারতীয়গণেক 
েসাসাiিটর সভয্পদ েদoয়া হয়। িবিভn সমেয় সংsািটর নাম পিরবিতর্ত হiয়া aবেশেষ 1951 ী ােbর জুলাi 
মাস হiেত iহার নাম হয় ‘eিশয়ািটক েসাসাiিট।’ ei েসাসাiিটর pেচ ােতi কিলকতা িব িবদয্ালয়, েমিডকয্াল 
কেলজ, িজoলিজকয্াল সােভর্ aফ iি য়া, আিকর্oলিজকয্াল সােভর্ aফ iি য়া, iি য়ান িমuিজয়াম pভৃিত sািপত 
হiয়ািছল। েসাসাiিটর িমuিজয়েমর িজিনসgিল iি য়ান িমuিজয়াম বা ভারতীয় েসাসাiিটেত sানাnিরত হয়। 
1965 ী ােb ei িসসাiিটর নূতন বািড়িটর uেdাধন হয় eবং বতর্মােন ei েসাসাiিট grtপূণর্ জাতীয় 
pিত ানrেপ েঘািষত। ীরামকৃ  ei েসাসাiিটর িমuিজয়ম (যাdঘর) েদিখেত আিসয়ািছেলন। কথামৃেত iহার 
uেlখ আেছ -- 2-3-1884, 9-3-1884 o 23-10-1885 তািরখgিলর িববরেণ। hদেয়র পরামেশর্ ী ীঠাকুর 
তাঁহার শারীিরক বয্ািধর আরােমর জনয্ মােক বিলেত লিjত হন। বিলয়ািছেলন েসাসাiিটেত েদখা মানুেষর 
ক াল েযমন তার িদয়া শk কিরয়া জুিড়য়া রাখা আেছ, েসirপ তাঁহার শরীরটা শk কিরয়া িদেল িতিন মােয়র 
নামgণকীতর্ন কিরেত পািরেবন। 
 
        িমuিজয়ােম েদিখয়ািছেলন জােনায়ার পাথর (fossil) হiয়া িগয়ােছ। iহােত সাধু সে  uপমা িদয়া 
বিলয়ািছেলন, সাধুসে র ফেল মানুষo সাধু িহয়া যায়। eখােন ীরামকৃে র ভাগমেনর sৃিত রkার জনয্ 
েসাসাiিটর নূতন বািড়র চারতলার হল ঘের তাঁহার eকিট সুnর pিতকৃিত sািপত হiয়ােছ। pস ত uেlখেযাগয্ 
sামী িবেবকানেnর pিতo dা pকাশ কিরয়া েসাসাiিট তাঁহার eকিট pিতকৃিত sাপন o িবেবকানn aধয্াপেকর 
পদ সৃি  o aদয্াপক িনেয়াগ কিরয়ােছন। বতর্মান িঠকানা 1 নং পাকর্ sীট কিলকাতা-16। pধান ফটেকর 
ডানিদেকর িপলাের ে তপাথেরর ফলেক েছাট akের েলখা আেছ (The Asiatic Society)  
 
        জগnাথ ঘাট o কয়লাঘাট -- ী ীঠাকুর জগnাথ ঘােট নািময়ািছেলন। ীম দশর্েন (15শ খে ) uিlিখত 
আেছ। 27-10-1882 তািরেখ ী ীঠাকুর দিkেণ র হiেত েকশবচnd o bাhভkেদর সিহত sীমাের আিসয়া 
গ াবেk ভগবৎ pস  কিরয়ািছেলন। েসিদন কয়লাঘােট নািময়ািছেলন -- কথামৃেত uিlিখত হiয়ােছ। 
 
        আিলপুর িচিড়য়াখানা -- িশবনাথ শাstী মহাশেয়র sৃিত কথায় আেছ eকবার িতিন দিkেণ ের আিসেল 

ী ীঠাকুর তাঁহােক িচিড়য়াখানার িসংহ েদখাiবার জনয্ aনুেরাধ কেরন। “িসংহ জগjননী েদবী dগর্ার বাহন” 
বিলেত বিলেত তাঁহার মেধয্ eক aতীিনdয় aনুভূিত জাgত হiল। েসিদন শাstীমহাশেয়র জrরী কাজ থাকায় 
িনেজ যাiেত পােরন নাi। সুিকয়া sীট পযর্n ী ীঠাকুরেক গািড়েত লiয়া আিসয়া নেরndনােথর দািয়েt তাঁহােক 
িচিড়য়াখানায় পাঠান। কথামৃেত 24-2-1884 তািরেখর িববরেণ আেছ -- ‘িচিড়য়াখানা েদখােত লেয় িগছেলা। 
িসংহ দশর্ন কেরi আিম সমািধs হেয় েগলাম। ঈ রীয় বাহনেক েদেখ ঈ রীয় udীপন হেলা। -- তখন আর aনয্ 
জােনায়ার েক েদেখ। িসংহ েদেখi িফের eলাম।’ pায় চিlশ eকর পিরিমত sােন ei িচিড়য়াখানােত aেনক 
pকােরর বনয্ pাণীর সংgহ আেছ। 
 
        কালীঘাট মা কালীর মিnর -- ei মিnর pায় 350 বৎসর পূেবর্ িনিমর্ত। েপৗরািণক কািহনীেত েদবী 
সতীর eকিট a িুল eখােন পিড়য়ািছল। iহা িহnেুদর eকিট মহাতীথর্। ী ীঠাকুর ei মহাতীেথর্ কেয়কবার 
মােয়র দশর্েন আিসয়ািছেলন। 29-12-1883 তািরেখ eখােন আসার কথা কথামৃেত uিlিখত আেছ। লীলাpসে  
-- grভাব utরাধর্ 3য় aধয্ােয় আেছ কালীঘাট তীেথর্ ী ীজগদmােক দশর্ন কিরয়া আনিnত হiয়ািছেলন। েস 
সময় স ী ভkেদর মেধয্ eকজনেক বিলয়ািছেলন ‘েদবsান তীথর্sান দশর্নািদ কের eেস েসi সব ভাব িনেয় 
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থাকেত হয়। জাবর কাটেত হয়, তা নiেল oসব ঈ রীয় ভাব pােণ দাঁড়ােব েকন?’ 
 
        কmুিলয়ােটালা -- মাsারমহাশেয়র ভাড়া বািড় -- লীলাpসে  grভাব পূবর্াধর্ (ঝামাপুকুের) 1ম 
aধয্ােয় ী ীঠাকুেরর eখােন আসার কথা আেছ। েসিদন কেয়কজন মিহলা ভk দিkেণ ের তাঁহার দশর্েন 
িগয়ািছেলন। েসখােন দশর্ন না পাiয়া ei বািড়েত আিসয়া ী ীঠাকুেরর দশর্নলাভপূবর্ক তাঁহার সিহত কথাবাতর্া 
বিলয়া ধনয্া হiয়ািছেলন। ী ীঠাকুর ei বািড়েত জলেযাগ o আহারািদ কিরয়া েসিদন দিkেণ ের িফিরয়া যান। 
 
        েবণীমাধব পােলর uদয্ানবাটী, িসঁিথ -- ী ীঠাকুেরর eখােন bাhসমােজর uৎসেব িতনবার 

ভাগমেনর কথা কথামৃেত uেlখ আেছ (28-10-1882, 22-4-1883 o 19-10-1884)। eiসব িদেনর 
uৎসেব বh bাhভেkর সে  ভগবৎpস  o কীতর্নািদ কিরয়া ঠাকুর সমািধs হiয়ািছেলন। বতর্মােন ei 
uদয্ানবাটীিটর সমাজগৃহ, সেরাবর, uদয্ানসেমত 18 িবঘা জিম হsাnিরত হiয়া িবিভn pেট aেনক নতুন বািড় 
িনিমর্ত হiয়ােছ। sানীয় ভkেদর pেচ ায় সমাজ pা েণর eকিট aংেশ েদড় কাঠা জিমেত eকিট েবদী িনিমর্ত 
হiয়ােছ। 
 
        ঠাকুরেদর ৈননােলর pেমাদ কানন, িসিঁথ -- বতর্মােন eখােন Indian Statistical Institute 
aবিsত। sামী দয়ানn সরsতী eখােন িডেসmর 1872 হiেত মাচর্ 1873 ী: পযর্n িছেলন। তখন ী ীঠাকুর 
eকিদন কােpন িব নাথ uপাধয্ােয়র সে  েসখােন িগয়া তাঁহার সিহত সাkাৎ কেরন। 
 
        কালী ডাkােরর বািড় -- শয্ামবাজার পাঁচ মাথার েমােড়র িনকট ei বািড়েত ী ীঠাকুর ভাগমন 
কিরয়ািছেলন। ( ীম-দশর্ন 15শ খ ) 
 
        সবর্ম লা মিnর, কাশীপুর -- iহার নাম “িচেt রী সবর্ম লা মিnর।’ িকnt ‘সবর্ম লার মিnর’ নােম 
aিধক পিরিচত। ী ীঠাকুর ei মিnের কেয়কবার আিসয়ািছেলন। বতর্মান িঠকানা: 15/1, খেগন চয্াটাজর্ী েরাড, 
কিলকাতা - 700002। 
 
        মিহমাচরণ চkবতর্ীর বািড় -- কাশীপুর েরােডর uপর িদয়া েযখােন Gun and Shell Factory- র 
েরললাiন িগয়ােছ তাহার পূবর্সীমায় বসাক বাগােন মিহম চkবিতর্র uদয্ানবাটী িছল। ei বািড়েত ী ীঠাকুর 

ভাগমন কিরয়ািছেলন। ী ীরামকৃ  পঁুিথ pেণতা akয় কুমার েসন ei বািড়েতi ীরামকৃ েক pথম দশর্ন 
কেরন। ei বািড়র eখন েকান িচhi নাi। 
 
        কাশীপুর uদয্ানবাটী -- শয্ামপুকুর বাটী হiেত ডাkােরর পরমেশর্ unুk পিরেবেশ রািখবার জনয্ 
ভkগণ ী ীঠাকুরেক েগাপালচnd েঘােষর ei uদয্ান বাটীেত 1885 ী ােbর িডেসmর আনয়ন কেরন। 

ী ীঠাকুর eখােনi 1886 ী ােbর 1লা জানুয়ারী আtpকােশ ভkেদর aভয়pদান কেরন। oi ঘটনার sরেণ 
আজo pিত বৎসর 1লা জানুয়াির ‘কlতr’ uৎসব aনুি ত হয়। ei বাগানবাটীেত ী ীঠাকুর 1886 ী ােbর 
16i আগs লীলাসংবরণ কেরন। পের eখােন ীরামকৃ  মেঠর eকিট শাখােকnd sািপত হয়। বতর্মান িঠকানা -- 
90 কাশীপুর েরাড, কিলকাতা - 700002। 
 
        কাশীপুর মহা শান -- ীরামকৃ েদেবর পূতেদহ ei শানঘােট 16-8-1886 তািরেখ ভkবৃn লiয়া 
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িগয়া aিgেত আhিত pদান কেরন। oi sানিটেত eকিট sারক মিnর িনিমর্ত হiয়ােছ। iহার বতর্মান নাম -- 
ীরামকৃ  মহা শান। 


